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EDITAL DE LICITAçÃo
SISTEMA REGISTRO DE PREçOS
MoDALIDADE PREGÂo PRESENCIAL. sRP I{9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9,

028/2019

201911003

(Contratação de empresa para forn*imento de brtnquedos pedagógicos, atmvés do SISTENA DE
REGISTRO DE PREçOS, destinados ao atcndimento da Secretarta de Educação da PreÍeitura do Município
de São Bernardo - MA).
ABERTURA:04 de dezembro de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863

-

Centro

-

São Bernardo-

Ma-

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela
Portaria de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÂ0 PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREçO
UNITÁRIO, o referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de iulho de 2002, regulamentada pelo Decreto
n'3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei
Complementar na. L23 /2O06 e pela Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas
condiçôes e exigências estabelecidas neste edital.
Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
preços (envelope 1) e a documentáção de habilitação (envelope 2) deverâo ser entregues no endereço acima
citado, até às 08:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de
não haver brinquedos pedagógicos naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes
e aos demais procedimentos pertinentes.

7 - DO OBIETO
1.1 - 0 presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento de
brinquedos pedagógicos, através do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento da Secretaria de
Educação da Prefeitura do Município de São Bernardo, Estado do Maranhâo.
2 - DOS ANEXOS

2.1-

Fazem parte inte8rante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementâres entre si:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO Il - Formulário Padrão de Propostás de Preçost
ANEXO lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração [Empregador Pessoa lurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO Vl - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitaÉo;
ANEXO VII - Minuta de Contrato.
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DA PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitaÉo quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de
atividade compatível com o objeto da licitaçã o, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se
ndereço
ap resentarem, até às 08:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019 a Pregoeira, em sessão públi
constânte no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1e 2;
tatório,
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimê
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitaçâo (envelope 2).
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3.2

-

I

a

ALIDADE

Não poderão participar desta licitação as empresas:

-

cLlja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua tbrma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
diretá ou indiretô Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei ne 8.666/93, salvo as já reabilitadas,
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorroga@o de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público
munrcrpai.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (ClassiÍicação Nacional de Atiüdades Econômicas) compatível com o

3.2.1

objeto da licitação.
4
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DO CREDENCUMENTO

- No k-rcal, data e hora indicados no preâmbulo deste etiital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tánto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentaçâo dos seguintes documentos:
4.1

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou âto consututivo consolidado, devidamente

rctsrsr'áuu,
uE solrcuducs
Pu' druEs, dLullrpd,"rduu úE
documentos de eleiçóes de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;
4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser uülizado
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto
formulação de lances .,,erbais e a praticar todos os Cemais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, ccnforme

o
à

o

caso, de um dos documentos citádos no subitem 4.1,1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Portg mediante
apresentação de Certidão expedida pela lunta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nq 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e
específica do ano em exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte ql-le tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nq 123, de
14/12/2006,COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2011.
4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevêJa, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público. na hipótese de representâção por meio de prepostos:

4.2

-

O representante da licitante presente à sessão deverá entre8ar a Pregoeira o documento

de
CNPI
da
empresa
atualizado,
ou
equivalente
e
cédula
de
identidade
credenciamento.iuntamente com a respectiva
bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de
Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documêntos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte
do processo licitâtório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou
conferido por membros da equipe de apoio, inclusivê o Pregoeira no decorrer da sessão de licitaçâo, ou
publicação em órgâo da imprensa oncial, observados sempre os respectivos prazos de v

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um rePr
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal,
qualquer interessado representando mais de um licitante.

para se manifestar
à participação de

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o

não
participâção
do
licitante
legal
à
sessão,
inviabilizará
a
comparecimento do licitante ou de seu representante
[s)
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(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouünte [s], não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolúmento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será enüegue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e reürá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4'6 ' Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escritâ, para efeito
de ordenação das propostas e apuraÉo do menor preço.

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

4.7

- Após o credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admiüdos novos
proponentes.

4.8

i

J - UA TXUTUJ TA UL r,{EçU}
5.1 - A proposta de preços deverá:
5.1.1 - ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes:

A Pregoeim ds PreÍeitura MunicÍWl de São Bernardo

Pregão Presencíal

SRP ns C2B/2019
Administradvo ne. 20 1 I 1 1 0O3
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREçOS (raz.ão social ou nome comercial do licitantc e endereço)

Processo

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
al ser datilografada ou impressa através de edição eleEônica de textos;
bJ atender às especificações mÍnimas do objeto, ccnforme especificaçôes ccnstantes do Anexo l;
c) conter marca em todos os itens, a cotação de preço unitário e global em real, incluídos todos os impostos, taxas
e demais encargos pertinentes;
d) estâr datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPf do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da
despesa e rea!ização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condigões estabelecidas
neste edital.

I

5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b] compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado. tais como impostos, tarihs, taxas, fretes,
seguros etc.;

c) a falta de assinatura e/ou rubrica na propostâ poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no
curso da sessão.

d) havendo divergência entre valores/percentuais graíados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa iurídica (agência, conta corrente e banco'). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessental dias, a partir da data constante no subitem 3.1;
5.6 - uma vez abertas as propostas, não serão admiüdos cancelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou
alternativas nas condições/especincações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, o bservad
condições previstas no
subitem 14.6 e 14.7 deste editá1, implicará na desclassificação do licitante.
6 - DA HÁBIUTAç(O
A Pregoeira da PreÍeitura Muníciryl de São Bernardo
PregAo Presenclal SRP ne 028/2019
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Processo Administrativo ng. 20 797 7003
Envelope 2 - HABILITAçÃO tazúo sÉial ou nome comercial do licÍtontp e endereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação de
Habilitáção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPf, 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 abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitaÉo da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.
6.3.

- Relaüvos à hâbtlltaÉo lurldica:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
bJ- Ato consütutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratândo de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhando de documentos de eleição de seus
a)

administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de Lodas as alterações ou da consolidaçãtr
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e EspecÍfica da fUNTA COMERCIÁI.
cJ - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
e) - Alvará de localização

e

I

funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6,3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas IurÍdica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de ConFibuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licir"ante, pertinente ao seu rarno de atiúdade e compatÍr,el ccm o objeto Ca licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da Iicitante,
ou outra equivalente, na forma da Iei;

c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
o Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
o Certidãc Negaüva de Débito Fiscal (CNDJ
. Cerüdão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos âo tributo ISSQN

d) CRF Ce;-tificado de RegularidaCe

Co FCTS, com validade na Cata de spresentúçãc da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à l.ei LZ,44O /?OLI e à
ResoluÉo Adminisüati\rà ne 1.47O/2O,^l, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidão, atualizado o arL29,Y da Lei 8.666/93.
6.3.2. QUÂLrFrCAçÃO rÉCUrCa:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em características com o
e direito público ou
objeto da licitação, mediante a apresentação de atesta do fornecido por pessoa jurídi
privado, devidamente reconhecida firma em cartório.
6.3.3 - Relativos à qualificaÉo econômico-Íinanceira:

certidâo Negativa de Falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execução patrimonial, emitida até 6O (sessenta) dias antes da datâ de entrega dos envelopes.

a).

b) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMÀ de acordo com o art 1q do decreto
ne 21.O4O /20O5, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse ano.
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c) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a certidão
simpliÍicada da junta comercial do Estado, sede da empresa.

- Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementar),
declarações, deüdamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do ArL 32 § 2s , daLei8.666/93
(modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que nos termos da LC L23/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quaciro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em t'abalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do ArL 74, XXXlll, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexoJ;
6.3.4

c) declaragão da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. [modelo anexo);

- os documentos necessários à habiiitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão serem hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.
6.4

6.5 - todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do
CNPI e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
6.5.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPI da matriz, ou;
6.5.2 - se o licitante for a nlial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPf da Rlial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização,

6.5.3 - se o licitante fora maffiz e o fornecedor do bem for
o número de CNPI da matriz e da filial, simultaneamente;

a

Íilial, os documentos deverão ser apresentados com

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitldos somente em nome da mat!'!z;
7

- DO PROCEDIMENTO

- No dia hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaraçâo de atendimento aos requisitos de
7.1

habilitâção, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitáção
(envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se
recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos

antes do referido horário, bem como de propostas/documentaÉo que não se íaçam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;
7.3

-

após a verificaçâo dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos

primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da

conformidade das propostas com os requisÍtos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificadose as incompatíveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da ofertá
de valor mais baixo e os das ofertâs com preços até 10yo (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
amação do vencedor;
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decresce ntes, até
da a palavra ao licitante, na ordem
7,4,1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em qu
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não caberá retratação;
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7.5 - nâo havendo pelo menos fês ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos fhavendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutençâo do
último preço apresentado pelo Iicitânte, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta
escnta de menor preço e o vator esttmado para a contrataçào;
7.10 - o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestârem seu desinteresse em apresentar novos lances;
7.11 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguida,
examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito;
7.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamentg
até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbâis, atenda às condiçôes fixadas
neste edital;
7.14 - nas situações previstas nos subitens 7 .9, 7.71 e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adiudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o obieto do

I

7.16 - 0 Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitâção", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentáção no certame). Após, as
empresas poderão retirá - los no prazo de 30 [trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes
que não se habilitârem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja
manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7 .17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
licitantes presentes.
8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitantê" e seguintes do Anexo I
Referência deste Edital.

- Termo

de

- DO REGISTRO DE PRXçOS
9.1 - 0 Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formalde preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9,2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futura contrataÉo, inclusive com preços, especificaçôes técnicas, fornecedores e órgãos participântes,
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão cerenciador é todo órgão ou entidade da AdministraÉo Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitâtórÍo, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
imento
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da AdministraÉo Pública que participa
licitatório parâ Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
o, através
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São B
da Secretaria Municipal de Administragão e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
icação
9.6 - o presente Registro de Preços terávalidade de 12 (doze) meses a contar da data de assin atu
da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.

I
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- a existência de Registro de Preços não obriga a Administraçâo a firmar as conúataçôes que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante préüa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à atá
de registro de preços não poderá exceder, na tot2lidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que deüdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da ircrtaçào, a Gerência de Contratos da Preleitura Municipal, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Atâ de Re8istro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da Lei
9.7

8.666/93.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR íTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do arl
8o do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e
condições deste edital;
10.3 - será considerada mais vantaiosa para a Adminisfação e, consequentemente, classificada em primeiro
lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo
aceitável pela Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostâs classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2q do artigo 45
da Lei nq 8.666193;
10.5 será assegurada, como crité:-io de desempate, preferência de contrctação 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 propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 59o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno poúe mais bem classificada será convocacla para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno poÉe, na forma da letra "a" deste
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofertá;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o obieto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certâme;

e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
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 unitiírio.
11

-

DO DIREITO DE PEflÇAO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostâs, qua lquer pessoa
poderá tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a

Pregoeira;
11..1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prâzo de 24 (vinte e quatro) horas;
11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certâme;
11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente â
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
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(trêsJ dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo iuntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistâ imediatâ aos autos;
11.3 - o[s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
período, encaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo

prazoi

- o acolhimento de recurso importará a invalidafro apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento;
11.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
11.4

fornececiores.
11.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 - DO PACAMENTO
12.1 - O pa8amento será eÍetuado nos telmos do contrato de fornecimento.

12.2 0 pagamento será feito através da funcional programática do exercício.

13,

DAS

PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
suiêitâ às penâlidades prelistas no art. 7' da Lei 70.520i2002 bem como dos arls. 86 ê 87 da Lei nq. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido
pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na formc dr Lei;
13.3 - o valor resultánte da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa ficará impedido de licitar e contratãr com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que se.ia promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;
13.5 a não-regulartzação da documentáção, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do
direito à contratâção, sem preiuÍzo das sançôes previstas acima, sendo facultado a Secretaria de Administração
da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do
serviço ora licitado ou revogar a licitação.

13.6 Demals penalidades/sanções suieitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANçÔES", do Anexo I deste edital

l4-DAsDrsPosrçÕEsFrNArs
vencedor
havendo

fr

manifestação dos licitantes qukn-ty' à intenção
da ticitação, não
de interposiÉo de recurso, O Pregoeira ad.judicará o obieto licitâdo, que posteriormente seráÁubmetido à
homologação pela Prefeita Municipal;
14.1

-

Após a declaração do

14.1.1 - no caso de interposição de rêcurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisâo adjudicará o obieto licitádo;
L4,Z - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superueniente devidamente comprovado, pertinente e suficiênte para justificar tal conduta, devendo anulá-la
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por

ilegalidade, de oflcio ou por provocagão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n" 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 üciem;
14.4 - a participação nesta licitafo implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e
condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Notâ de Empenho, no prazo
máximo de 05 fcinco) diâs úteis;

14.5

V

- O Pregoeir4

em qualquer momento, poderá promover diligências obleüvando esclarecer

ou

complementar a instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassiflcação, simples omissões ou erros materiais na proposta
ou da documentaçào, desde que sejam irrelevantes e nâo preludiquem o processamento da licitaçào e o
entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre Ínterpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos rêquisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento perti[ente à proposta de preços dentro do envelope de
habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se enmntra no recinto,
aplicando-se por analo8ia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - o adjudicatario obriBa-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do obieto da presente licitâção, nos termos do arL 65, § 1e, da Lei n'8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas
nas legislaçÕes citadâs no preâmbulo deste edital;
14.11 - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vistâ franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem preruízo das sanções preüstâs no item 13 acima, sendo facultado a Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaSc, para J assinatura Co contrato, ou revogar a
Iicitação.
14.13 - o extrato de aviso destâ licitaÉo estará publicado no Diário OÍicial do Estado do MA

lnformações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitáção nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00
horasSão BernardoIMA), 19 de novembro de 2019.

Sâ

ira Carvalho
cao

/MA
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TERMO DE REFERENCIA

1.

D0 OBIETO

O presente Pregão Presencial tem como ob.ieto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fornecimento de
brinquedos pedagógicos, a fim de atender a demanda da Secretaria de Educação do MunicÍpio de São Bernardo,

Estado do Maranhão.
1.2 - São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREÇO Secretaria municipal de administração, Secretaria
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação, Secretaria municipal de Saúde, Fundo municipal de saúde
e secretaria municipal de assistência social.

M0TrvAÇÃo
2.1. Suprir as necessidades das secretiírias municipais üsando atender às demandas para atividades vinculadas
a Educação. A opção pelo sÍstema de Registro de Preços prestigia o planeiamento da Seção de Material, mantendo

estoque mínimo, que prevê a entrega parcelada do material, eütándo acúmulo no almoxarifado, desgaste do
obreto deúdo a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

E MODALIDADE LICITATóRIA

A contratação, obieto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cuio tipo
presencial para Regisüo de Preço seÉ devidamente justificado pela pregoeira designado para o certame.
3.1.

Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais ne 10.520/2002 e na 8.666/1993, Lei
Complementar na 123 /2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas
no Edital

e nas

demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PLANILHAS ORÇAMENTÁRhS:
íTEM

ESPECITICAÇÂO

UND

OTD

Und
Und
Und
Und
Und
Und

4
4
4
4

Und
Und

4

1

Túnel lúdico centopeia

2

Casinha dos sonhos

3

Lis play
Escorregador grande
Escorregador pequeno
Lasartâ feliz
Gangorra cavalinho
Gangorra peixinho
Cama elástica Ipula-pula)
Pebolin
Mesa ping pong
Play ground maternal IV
Bandinha rítmica com 22 insEumentos
Modelo anatômico torso bissexuado
Modelo anatômico esqueleto
Kit básico para laboratório

4
6
7
B

10

t7
t2
13

74
15

t6
t7
1B

19

20
2L

22
23

nd
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
tl

Microscópio biológico monocular

Und

Globo azul de 3Ocm
Caminhas empilháveis
Super fantoches grande família branca
Super fantoches grande família negra
Liwo - Fantoches cuidando da água.
Livro - Fantoches economizando energia.

Und
Und
Und
Und

I

Und

Und

I

VALR UNIT

VLR TOTAL

2.895,00
7 .457 ,67

29_830,68

4.5L0,67

t4.042,64

4
4
4
6

5.312,00
2.124,00

6

1,-736,OO

4

2.013,00
1.098,00
5.034,00
5.034,00

20
6
6
6
6

t6
300
20
20
20
20

6.L77,OO
I

5.330,68

L.332,67

650,00
215,00
215,00
426,00

4

11.580,00

2.835,00
253,67

405,00
7

t9,00

7L9,OO

917,67

t27,67

I

2.600,00

860,00
860,00

t.704,00
21.244.00
t2.7 44,00
10.416,00
8.052,00

21.960,00
30.204,00
30.204,00
37 .062,00
17.010,00
4.05A,72
121.500,00
14.380,00
14.380,00
18.233,40
2.433,40

IRAçA

PREFETTURÂ iIUÍ{ICIPAL DE SAO 8ERÍ{ARDO
ESTADO DO MARATIHAO
BERI{ARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cEIyrRo - sÃo

eenranoo/ul

CilPJ: 06.125.389/0OO1-88

24
25
26
27
2A

29
30
31

l.rl
34
35
36
37
3B
:19

40

4l
42.
I

43

44

l=

45

46
47
4B

49
5ô
51

Alfabeto móvel degrau - MDF - 130 peEa- PVC
encolhível
Alfabeto móvel degrau cursivo - MDF - 130 peça- PVC
encolhível
Alinhavos numerais - MDF - 10 pc e 10 cd. Caixâ papel
Ábaco aluno 40 argolas de plástico- PVC encolhível
Sequência de unidades 45 argolas de MDF-PVC

encolhível
Ábaco aberto 50 argolas de MDF - PVC encolhÍvel
Ábaco aluno 40 argolas de MDF - PVC encolhível
Varal tabuada - EVA - 9peça - Embalagem plástica
Numerais e quantidades na base - MDF- 20 peçaz
bases - PVC encolhível
Prancha geométrica - MDF - I peça - PVC encolhÍvel
Frações nas frutas - Base MDF - ZZ peça - PVC
encolhÍvel
Memória silabas inicias e figuras - MDF - 40peça - caixa.
Madeira

Memória meios de comunicaÉo e transporte - MDF 40peça - caixa. Madeira
Brinquedotecâ master - 34 itens - caixas de papelão.
Memória adição e subtração - MDF- 40peça - caixa de
madeira
Troque e encaixe as cores- casa - MDF - 20 peça - PVC
encolhível
Corrida coletâ seleL - 154 peça - maleta MDF - caixa.

40

158,00

Und

40

153,00

Und
Und

40
40

64,00
45,00

Und

40

64,43

Und
Und
Und

40
40

7

40

46,47
272,67

Und

40

107,00

Und

40

44,47

Und

40

59,80

Und

nol

3

Und

*l

Torre de formas geométricas - MDF- 16 peça - PVC
encolhÍvel
Torre equilíbrio - madeira - 48 peça- caixa. Madeira
Maletâ alfabetizaÇão- 10 iogos - maleta MDF
Trânsito - Kit trânsito - Madeira- L5 peça- caixa.

I

4,10

31,33

10

5.t07,67

Und

40

34,03

Und

40

123,67
1.435,00

Und

40

52,33

Und

40

136,00

Und

40

497,67

d

40

253,00

Und

495,00

LIn

Papelão.

6.320,00
6.720,O0
2.560,00
1.800,00
2.577 ,20

3.072,00
3.458,80
10.906,80

6,A0

Und

Und

Papelão.

Kitãramados - 6 itens.
Dominó adição - MDF - 28 peÇa - caixa de madeira
Dominó subtração - MDF - 28 peça - caixa de madeira.
Dominó divisão - MDF - 28 peça - caixa de madeira.
Dominó mulüplicação - MDF - 28 peça - caixa de
madeira.
Quebra cabeça pirâmide alimentar brasileira - base
MDF - 13 peça - PVC encolhível
logo xadrez oficial - Rei 10cm - 32 peça - caixa. MDF.

Und

Und

40
40

Und
Und

40
40

27 ,33

Und

40

27,33

tJnd

40

85,00

Und

10

L26,33

27,33

|

4.280,00
3.378,80
2.392,00
1.364,00
1.253,20
6,70

51,.07

1.36t,20
4.946,4O
2A.700,00
2.093,20
5.440,00
19.906,80
10.120,00
19.800.00
7.093,20

r.o93,20
1.o93,20
7.O93,20

3.400,00

r.263,30
636.657

,t6

DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA deverá fornecer o material mnforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações do
contrâto, mediante Ordem de Fornecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executâr a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a
todas as reclamações;
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oBRIGAÇÔES DA CoNTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital

(b) Atestâr a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.
DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA:
I

As despesas com a execução deste contrato correrão, à conta de créditos orçamentários consignados no
Orçamento para o exercÍcio, na categoria econômica de Despesa de Capital.
PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTRECA
Os produtos/serviços seráo requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRÀTÁNTE
e deverão ser entregues em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de Sâo

I

Bernardo;
5.2. As entregas serão parcelas de acordo com a necessidade.
A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle eadministmçâo do contrato

decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante
Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de
validade dos mesmos;

I

5.6. Só serâo aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas,
es'úndo sua acêitagão condicionada à derida fiscalizafo dos agêntes competentes. Não serão aceitos produtos
cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.
5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçáo da conformidade dos produtos com a especificação;
DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo parcelado

A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e
acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efeüvado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando

a

CONTRATADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratagão deverão ser renovadas no prazo
de seus vencimentos.
A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;
O pagamento será realizado mediante emissão de notâ fiscal, em até 30

(trinta) dias após a entrega

e

aceitação

dos produtos;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos nscâis, o prazo de pagamento será contado a
sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;

partir de

6.5. No caso de aplicação de alguma multâ o pagamento ficará sobrestado até a integrâl quitâção da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontâr o valor de multâs por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E CERENCIAMENTO

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

I
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8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADÀ 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. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o obieto do CONTRÂTO, se em
desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;
8.4. Quaisquer exigências da fiscalizafo inerentes ao obieto do CoNTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções adminisüativas aplicáveis no curso da licitaÉo e da contratação
aquela prevista no EditâI.
São Bernardo(lvlA),

Sâ

C

i9

de novembro rie 2019.

ira Carvalho
o

iza do
P

lr-

I

é

I

I
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ANEXO II IPAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIçÂO DOS ITENS
ITEM

ESPECIFICAÇÂO

MARCA

VALOR
UNITARIO

QUANT,

VALOR
TOTAL

o1

02
03

I

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

_

dias, com

pagamento através do Banco

COMC

de

de

_Agencia

na Cidade

nq

-

Nome por extenso do

legal:-

§

na

de
Cidade-tlF,

20L9.

Vâl^r T^t,l .iâ Drôh^.râ. p(
Írralnr nar
extenso). Prazo de Entrega:-

ns

sP_

representante

RG

nq.

CPF/MF:
CARIMBO E ASSINATURA

t,O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

/a-'

I

..)

I

PllI
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u

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
DEC DntT^r nt I tat'r'^r'Ã^
DrrDr
r,-^
I ny.rv
I ulJrrr'gtl
MODALIDADE DE PREGÃO N9. O2Bl2019
- TIPO MENoR PREÇO POR ITEM.
portador(a) do R.G nq.
Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).
CPF ne
a nos representar junto a PREFEITUIIA MUNICIPAL DE
SÂO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares
de Habilitáção para o Pregão Presencial 5pp 11o. _/2019, marcado para o dia J_JZO79,àS 08:00 horas,

SSP-

o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais,
- de interposição de recursos e
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Local,
carimbo RG: CPF: CNPI/MF da empresa.

_/ _/_Assinatura

-

do representante legal sob

0BS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração

fusinaiura do RepresenLan[e Legal sotr carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

Fr,

cular.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa lurÍdica) {papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO-MA.
Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão
Nc.

028/2019- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

A

sediada

Município/Estado

por
.

do CPF no

na

ne

intermédio

de seu

inscrita no
Bairro

representante legal

CNPI

CEP

no.

_

o (a) Sr.(a)
cs P-e

Dortador da Carteira de ldentidade nq
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de

Pregão Presencial SRP nq.028/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que:
- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condigão de aprendiz,
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do arL 7a da Consütuição Federal e lnciso V, Arl 27
da Lei 8666 /93.

a

-

Nãr-r possui em seu quadro de pessr.rai servidor público r.lo Poder Execulivo Municipal/Estatlual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerencia administrâção ou tomada de decisão, (inciso lll, do arL 9e da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar ne. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitafro, na forma do § 2o, art 32, da Lei nq. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno poÉe que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentaÉo referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na

supracitâda declaração
Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
Dn.
CPF/MF

CNPf/MF da empresa

5
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I

-_

DADE
ST

I

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAçÂO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Lei Complementar l?3 12006.)
cc PARAportâdor (a) da Carteira de Identidade R. G. n0
representante da empresa
IMF no.
solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando
da sua participaÉo na licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP nq -------12019, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne.123/2006.
Eu,

e do CPFIMF nq.

-

Declammos alnda. oue nõo existe ouolquer Ímpedimento entre
3e da Lei Complementar Federal ne. 123/2006.

os

I

prevlstos nos incisos do § 4e do artigo

Como prova da referida condifo, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emidda pela luntu
Comercial Wra comprovação da condiçõo de Microempresa ou empresa de Pequeno Poftc na forma.
de

20t9.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

-CNP|

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

?
I

I

I
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ANEXO VI

(MoDELo DE DECLARAÇÃo DANDo CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE
HABILITAÇAO)

Deciaramos em atendlmento ao previsto no Editai de Pregâo ne, _12019, que cumprimos plenamente
os requisitos de habilitaÉo exigidos para participação no presente certame.
Local e data

Assifiatul'a

e

Carimbo R.epresentante Legal

I

l_

i

I

I

I

?

PÍli

ts
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRo DE PREÇOS Ne.

_r/2019.

PREGÁO PRESENCIAL SRP NS.

-/2019
pRocESSO

ADMINttrp41ryg

11e.

_/2019

VALIDADE: 12 {doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do

Maranhão,

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizad.a na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPf sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores:
responsável
RESOLVE, registrar os preços da empresa
ins$ita no CNPI sob o
n9,
com sede na
CEP:
cidade
representada pelo
nas quantidades esümadas na secçào quatro desu Ata de Registro
por
de Preços, de acordo com a classificaÉo
elas alcançada por item, atendendo
as condições previstas no
instrumento convo@tório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitando-se as partes às normas
constantes da Lei ne.8,666/93,Lei na. LO.S?O/2002, Lei ComplemeÍlaÍ na,l23/2006 e suas alterações, e em
coníormidade com as disposiçôes a seguir:

t, uu ublL I u
1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de brinquedos
pedagógicos, para atender a Secretaria de Educafo do Município de São Bernardo - MA, conforme condiçôes e
especificaçôes constantes nesta Atâ, no Edital e seus anexos.

-

Este instrumento não obliga aos ÓRGÃOS/ENTIDADES a fir'marem contl'atações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especihcas para aquisifo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condigôes.
1.1.1

2, ADESAO DE ORGAOS NAO PARTICIPANTES

2.1

-

A Ata dc Registro de Prcços, dürante sua ',igência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração inclusive autarquias federais, estâduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de
regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

participaram do regisfo de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Atâ, para que este indique
2.2

-

Os órgãos e entidades que não

os possÍveis fcrnecedores e respecü.,,os preçcs a s--rem praticados, cbedecidr a crdem de classificação.
2.3 - Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Ata de RegisEo de Preços, observadas as condições

optar pela aceitaÉo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos regis

belecidas,
Atâ, desde

que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou conFatações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por
ncia, e ainda
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua
o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços nâo poderá exceder, na totalidadg ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de regstro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que dêvidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente
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3, DA GERÊNcu DA PREIENTE ATA DE REGIITRI DE PREÇaS

gerenciamento deste insfumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.1

-

O

3.2

-

A Presênte Ata terá validade de 12 (doze) meses, contâdos a partir de sua publicação no fornal Oficial do

Estado/MA.

3.3 - A SECRETARTA/ÓRGÁOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são; Gabinete do
Prêfeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolümento 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 CONTRATO

4.1

-

O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se

tndtcados na tabela abarxo:

QTDE

DESCRIçÃO

EMPRESA

DO ITEM

UN

IMARCA

I

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

- Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada
[se necessáno] e contbrme lorem solicitados pelo setor competente.
5.1

5.2 - O pÍazo máximo para entrega será diário conforme solicitáção e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.

DAS OBRIGAçÕES

DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as
especificações do editâI, responsabilizando-se por eventuais preiuÍzos decorrentes do descumprimento das
condições estabelecidas.

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam
a atender prontamenie, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
6.2

-

Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
6.3

6.4 - A íaita de quaisquel itens cujo fulrreciÍricr) tu incunrire ao detetrtut'rlo pÍeço leBistiado, ttão pudetá set'
alegada como moüvo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste edital
e não a eximirá das penalidades a quê esta suieita pelo não clmprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;
6.5

- Comunicar imediatamente

EUuud5ru'Bcucs

6.6

a Prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no

conta bancária

Pc'du,r(ru",,E,,(uucLU,'ErPu,,uE,,L,d,

respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas norrnas

regu lamentadoras pertinentes;

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

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

- A contratâda Rcará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessárias, até o limite de 25% [vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do obieto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
6.9

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

6.10

-

6.11

- 0 atraso

na execução caberá penalidade e sanções previstâs no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBNCAçÓES DA CONTRATANTE
7.1

- Convocar

a licitante vencedora para a

retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registradosi

- Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações
relativamente ao obieto deste Edital;
7.2

7.3

7.4

- Efetuar o pagamento

-

e

esclarecimentos que venham a ser solicitados

á empresa nas condições estabelecidas neste Editali

Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatâda durante o

recebimento do objeto;

- Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
qualquer obrigação. Esse iato não será gerador de direito a reaiustâmenao de preços ou a atualização monekária;
7.5

l

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.6

-

7.7

- Fiscalizat a execução

ó.

das obrigações assumidas pelo contratado.

uu rAbAtrtltt\ I u

pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretária
responsável;
8.1

-

O

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de
acordo coni o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
Caso constátado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolüdas ao fornecedor, para
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua reieiÉo, sendo o pagamento realizado após a
8.3

-

reapresentação das notas fiscais/faturas.

B.4,

Nenhum pagamento isentará o FORNECEDCR/TCONTRATADC das suas responsabilidades e obriSâções,

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento
8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em ban
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operaÉo de'factoring";

- fu dcspesas bancárias decorrentes
responsabilidades do Contratado.

8.6

9, DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS
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9.1 - Os pregos registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2

-

0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
no mercado à época do registro;

e

aquele vigente

Caso o preço re8istrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.3

-

-

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

9.4

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
médra daqueles apurados peia Preteirura.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1

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

-

a) Quando o fornecedor não cumprir com

as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

bJ Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVII I do arl 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execufro total ou parcial da requisipo/pedido dos produtos decorrente deste
regisLro;

I

d) os preços registrados

se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e iustiRcadas;

f) descuurplir qualquel dos iiens da cláusula sexta ou sétirua.
10.2

- Ocorrendo

cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual

será juntâda ao processo administrativo da presente Ata.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no fornal Oficial do [stado/,lÍA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicaçâo.
10.3

-

10.4

-

A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se

a esLa

neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao
fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida.
10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses;
a) Por decurso de prazo de validade;

I
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11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Atâ de Regístros de Preços.
12,

DAS

PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02yo ldois por cento);

b) a partir do 6q (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se
inexecuÉo total da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso.

a

12.2 - Sem prejuízo das sançôes cominadas no arL 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do obleto ad;ucilcado, o MunrcÍpio de Sào Bernarrio, através da Secretaria Municrpal de Administraçào poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplícar à Contratada multa de até 10olo (dez por cento) sobre o valor
adjudicado;
12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustilicadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida préviâ e amplâ defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratâr com o Município de São

Bernardo, por prazo de até 02 (dois] anos,

e,

12.3.3. Deelaração rle inidoneirlarle para licil"ar ou contraLar com a Adminisiração Pública Municipal.
12,4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certãme, enseiar o retardamento da execução de seu obreto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garanüda prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
Município de São Bernardo sôlicitará o seu ,jescredencianrento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
perÍodo, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
12.5

-

A multa eventualmente imposta à conüatada será automaticamente descontada da fatura a que fizer ius,
1%o (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber

acrescida de juros moratórios de

deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 fcinco) dias uteis,
contâdos de sua intimação, para efeEar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que se.ia inscrita na diüda ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;
12.6 - As multas preústas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

12.7

-

Se a Contratada não proceder ao

recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco)

s, contados da

intimaÉo por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planeiamento,
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração,
suRcientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em DMda Ativa e execu
Geral do Município;

tivo valor será
e,

não forem
la Procuradoria

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
13, DOS ILICITOS PENAIS
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13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
14, DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à
contâ de dotáção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:
15. DAS DtSPOSryÕES FINAIS

15.1- As partes Íicam, ainda, adstritas

às seguintes disposições:

I -Todas as alterações quese fizerem necessárias serão registradas
a presente Ata de Registro de Preços.

porintermédio de lavratura determo adiüvo

I

a esta Ata para lins de ânalise técnica, ruridica e decisào superior o Edital de Pregáo ne.
anexos e as propostas das licitantes classificadas.

II - vinculam-se
e seus

-/2019

III -

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente regisEo para qualquer operação
financeira, sem preüa e expressa autorização da Prefeitura.

it;. DO FORA
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
16.L

-

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privileglado que seja.
16.2 - e por estârem de acordo, as partes firmam a presenLe Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito legal, Íicando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da LeiA,666l93.
São Bernardo-MÀ

I

de 2019.

de

MIINICíPIO DE SÃO BERNARDO

-

-

Secretários Municipais:
EMPRESA

Sócio/Propriekário
PREGOEIRA

?

EQUIPE DE APOIO
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF

I
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PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS

..........-...-....--

NO

!()tq/!b ô 3_

IDADE
VIS

I

I

CPL- PMSB/MA

Contrato ns ---------------------- CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADO A EIITP

v

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÂO BERI{ARDo, Pessoa lurÍdica de Direito Público tnterno,
inscrita no CNP| ne 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Cenno, SÀO
BERNARDo - MÀ doravante denominada CONTRÂTANTE neste ato, representada por, --"-.--.-.-.

--, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
residente e domiciliado na cidade de para celebrar com a emp
; Inscritã no CNPI:
--, estabelecida --------, neste ato representada pelo -------------------RG;
CPF: ---------, residente e domiciliado na Rua 0----------- doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si iusto e pâctuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP ne
,e

-"--

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR.
pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

se regerá

-que

cúusulÁ

PRIMEIRÁ - DO OBJETO 0 presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRÂTM
------------. lntegram o presente contrato,
- CPL-PMSB, tendo por objeto
independentemente de transcriÉo, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme prêceituar o artigo
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a propostâ do
licitante vencedor.

Ne -----------------------

CúUSUIÁ SEGUNDA

- Do

vALoR

(
0 Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R
que incidam sobre o obieto do
que
qualquer
inclui
os
tributos,
encargos,
frete
ou
despesas
de
natureza
---),
contrato.

CúUSULA TERCEIRA - DOS RXCURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contratação da presente licitâção
correrão por conta de Recursos:

ctJí§ULA QUÁRTA - Dos ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
cento do valor
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 2 57o (vinte e cinco)
inicial atualizado do contrâto, em observância ao arl 65 § 1q da Lei 8.666/93.

CúUSUIÁ QUIN,TA - Do PRAzo DE VIGÊNCTA

/

presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-áno dia -----, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei nq 8.666/93, e suas alterações.
O

CúUSUL.A sExTA - DA FISGAI,IZAçÂo
A fiscaiização do Contrato será efetuada por servirior designado peia Secretaria de ----------------:--- que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.
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CúUSUIÁ SÉ'I'IMA - Do PAGAMENTo
0 pagamento será efetuado após apresentação da Nota nscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da datâ do atesto.

I

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

---------------,

-------

PARr(GRAFO SEGUNDO - Qualquer emo ou omissão ocorrida na documentãção fiscal será motivo de correçào por
parte da CONTRATÁ,DA e haverá, em decorrência, suspensào do prazo de pagamento até que o problema sela
defi nitivamente sanado.

v

PAR/íGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o lisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidâo negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso Xlll da
obrigação da contratada de manter, ciurante toda execução do contrato, elrl compatibilidade com as obrigaçôes por
eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.
PARi{GRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará.juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através

de documentos não hábil, tolal ou parciaimente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

CúUSUIÁ oITAvA . Do REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSUI,A NoNA. DAS oBRIGAçÕES DA CONTNATANTE
^
I

aí\lr,!'D

^'r^

tl't'D v,i
-- q.,i.
rEJqr sv
^h;_-.
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
bl Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execufo do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações,verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,
estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessá.rio a !-egula!"ização das faltas
ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitâdas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientês;
Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso [[, alíneas a e b da Lei 8

dl
el

CúUSUIÁ DÉCIMA . DAs oBRIGACÕES DA CONTNATADA
0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transfêrência, no todo ou em parte.
A CONTRATÂDA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em
estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

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

do

serviço para representa-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do brinquedos pedagógicos administrativo, compreendido entre 08:00 h as
12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a
sextâ-feira;

I
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e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relaüvas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparax corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se venficarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execuçào.

cú§UIÁ

DÉCIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
suieitará a CONTRÁTADA as sançôes preústas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRJMERO

-

O atraso injustiíicado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará

a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 10olo (dez por cento).
PAR/íGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecuÉo total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
dJ Àuv!;r rÉrlLrd,
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensâo temporária de participação em licitação e impêdimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 [doisJ anos;

d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública

enquanto perdurarem os motivos det€rminantes da punição.
e) As sanções pre.,4stas nas a!íneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicâdas ccniuntamente ccrn a
prevista na alínea 'b".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitá comunicação escrita à CON TRATADA
e publicada no iornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

\,/
-

cLísULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÂO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja

a sua rescisão, com as conseqüências conEatuais e as previstâs

em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste ConFato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou Prazos;
bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. especificações, proietos e p
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
esüpulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obm, serviço ou fornecimentoi
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicaÉo à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, 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
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de AdministraÉo;
h] - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do arl 67
desta Lei Federal nP 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
i) - a dissoluÉo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estruü.rra da C0NTRATADÀ que
preiudique a execução do contrato;
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l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administraüva a que esú subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE compras, acarretando modincação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arL 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuÉo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobrlizaçôes e mobilizaçôes e outras prevlstas, assegurado a C0NTRATADA, 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 fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
PARI(GRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFo SEGUNDo

a)

- A rescisão deste Contrato poderá ser:
determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alÍneas â' a'l' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cLísULA DÉCIMÂ TERCEIRÂ . Do REcEBtUf,NTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

,.-,

PAfuíGRA-FO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRÂTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estábelecidos entre as partes;
A critério da Prefeitura Municipal de SÂo BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a rereição pela 2ê vez, o contrato poderá ser rescindido. A
co de incidir
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo miáximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o
nas penalidades previstas no Art 87 dal.ein'A.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

CI/8UTÁ DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas .iustificaüvas, no caso previsto no arL da Lei

n'8

/e3.

DÉCIMA sExrA - pA puBLIcAcÂo
prazo
do
de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE proüdenciará a publicação em
Dentro
resumo, do presente Contrato.

cúusurÁ

cúUsUIÁ sÉ,flMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estâdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento

lawado em 3 [três) vias de igual teor

e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo,

SÂO BERNARDO(MA},

PM

.FOLHANO

PROCESSO

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHAO
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862

ADE

-

CilPJr 06,125,389/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL Df, SÂO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPI

CONTRÁTADA

TESTEMUNHAS:

74

CPF

6)

