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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNrCO SRP N. 010/2 021

1.2. 0 procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Consütuição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula â aruação da
Administração Pública; Lei Federal nq 8.666, de 21/06/L993: Regulamenta o arL 37, inciso XXt, da
Consütuição Federal, institui norrnas para liciações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçõesj Lei Federal nq 10.520, de L7 /07 /2002:
lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do ârt. 37, inciso XXI, da
Constituiçâo Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, Decreto na 70.024/19 de 20 de Setembro de 2019,Reguiamenta o pregão, na íorrna eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns e serviços conuns de engenharia, e Cá outras providências,
Decreto Municipal na 010/77e Lei Complementâr na 123, de 1+/12/20A6: Institui o Estâtuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera cutros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar ne. 747 de 07 de agosto de 201,4, e subsidiarianerrte, no que couber, as disposições da Lei
ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Editai e seus
Anexos.

1.3. 0 recebimento das propostas será a paitir das 14:0ohrs/min (quatorze horas) do dia 25 de março
de 20?1. O inÍcio da sessão pública será às 14h00min (quatorze Horas) do dia 07 de abril de 2021, no
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicâs.com.br, no horário Ce Brasília - DF.

1.4. A entrega da propostâ leva a participante a aceitar e acarar as normas contidas no presente Edital.

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃo por qualquer órgão ou

entidade da Administração inclusive autârquias íederais, es*.aduais ou municipais de órgãos públicos,

estatais ou ainda de regime próprio que não tenhâ participâdo do certâme licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador.

2.1. Registro de Preço para futura Aquisição de Merenda Escolar', para atender as necessidades dos alunos

da rede municipal de Ensino de São Bernardo/MA.

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade perrinente ao

obiêto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inciüsive quanto à documentação,

constantes deste Editâl e seus Anexos;

p

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO BERNARDO/MA/MA, POT MEiO dA COMISSÂO PERMANENTE
DE LICITAÇÃo - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna púbiico para conhecimento dos
interessados que fará realizar o processo licitatório na modaiidade PREGÂO, em sua forma ELETRÔNICA,
REGISTRO DE PREçO sob o na SRP010/2021(Processo Adninistrativo ne 20210016/2021 - CPL, do tipo
menor preço, diüdido por lote disputado por item o certame se reaiizará, às14h00min [Quatorze
horas) do dia 07 de Abril de 2021, destinado ao Registro de Preço para fritura Aquisição de Merenda
Escolar, para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensinc de São Bernardo /Ma.,
conforme descrito neste Editâl e seus Anexos.

3.1. Poderão participar deste Pregão:
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4.1. Não poderão pafticipar deste Pregão

4.1.1, Empresâs que não atenderem às condiçôes deste Edi:al

4.1.2 Empresas que estejam em concordata ou en.! piocesso de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãô da Administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou io Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou rio Município, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição. lgualmente não pôderão participar as empresas
suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal deSÂC BERNARDO/MA, Estado
do Maranhão.

4.7.4

4.1.5

Empresas reunidas em consórcio, que sejam cortroladâs. coiigadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de
Bernardo/MA, bem assim a empresa da qual tai sêrvidor sejâ sócio, Cirigente
responsável técnico.

São

ou

5.2. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema impiica iespcnserliliCace legal da LICITANTE ou
de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica pararealização das transações inerentes
ao Pregão Eletrônico.

5.3. 0 uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabriidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representânte, nãc cabendo âo provedor do sistema ou a

Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARDO/MA responsabilidade pcr eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de ilequenc pôrte Ceverão ser dotados os

critérios estabelecidos no art M da Lei Complementar ne 123, d,e 7a/72/2ü06: Institui o Estâtuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros disposiüvos legais, alterada pela
Lei Complementar na. 147 de 07 de agosto de 20L4e subsidiafiarnente, no que couber, as disposições da
Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A Iicitante vencedora deverá apresentar- obriBatcf:anenre, ro
autenücâda em cartório, a seguinte documentação:

oiiginai cu cópia devidamente

,..-t

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no PaÍs.

5.1. 0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site \aav\ ,.portaldecomcraspublicâs.com.br.

6.1.7 Habilitaçãofuridicâ
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a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário;

b) Ato constituüvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratândo de socÍedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso ie sociedades ciüs, acompanhâda de prova de
diretoria em exercÍcio; CPF e RG dos Empresáriôs.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorizãçâo para funcionamento expedido
pelo órgão competente, qrrando a atividade assim c exigir.

eJ Certidão Especifica expedida pela Junta Comerc:ai de origern da Licitante, dentro
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de vaiidade.

0 Certidão Simplificada expedida pela Jr.rnta Ccmercial de Ongem da Licitante,
dentro do exercício em vigor, obedece,rdc ao prazo de validade.

6.1-2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPi;

bJ Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão ConjunÉ Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União, emitida pela Secretária da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regulâridade para com a

Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Posiüva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a

Fazenda Estadual;

dl Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto DÍvida Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

el Certificado de Regularidade de Situaçãc dc FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regulaririaie perârre c Fundc rie Garantia por Tempo de
Serviço;

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Municipio ie origem;

g) Certidão Negaüva de DéLrims do municípic de ôrigem da Iicitantej

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localizâçãc dc esêbeiecimento do liciÉnte

6.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata eiritida pelo ca(ório distribuidor da sede do
licitante.

\
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b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da
licitante.

c] As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6-1.4 RegularidadeTrabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tslgov.br), em
cumprimento à Lei ne 12.44Q/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a lustiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificâção Técnica: Cumprimênto do disposto nô arl II, § 1s do arL 30 da8.666/93:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de ativÍdade pertinente compaível em
caracterísücas com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de
Atestâdo (sJ de Capacidade Técnica, tbrnecido (s) por pessoa jurÍdica de direito
público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal referentes ao
atestado supracitado para comprovação rie veracidade.

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que a licitante EXECUT0U 0u ExECUTA SERVIÇ0S/FoRNECIMENTo compatíveis com
o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser âssinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável,
com expressa indicação de seu nome compieto e cargo/iunção.

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

6.3. Declaração de [nexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2'do
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no
Anexo I II.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo
N.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso
XXXlll do artigo 7a da Constituição Federal, na forma da Lei nq 9 854/99, conforme modelo do Decreto nq

4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo rep.eseniante legal de Veracidade, a quai declara cumprir os requisitos de
habilitação e que as declarações informadas sâo verídicas, conforme parágrafos 4' e 5" do arl 26 do
de$eto 10.024/2019 e conforme modeio no Anexo Vl.

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

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogaçâo de prazo pa.e apresentaçâo dos documentos
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreta 10.024/19, onde apenas será

c) Certidão de Registro e Quitação com o Conselho Federal de Nutrição - CRQ.

d) Certidão de Acervo Técnico de pessoa Física com o Conselho Federal de nutricionistâs
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permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de
diligência, salvo item 10.10.

6.9. As certidões expedidas pela lnternet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.

6.10. As Iicitãntes arcarão com todos os custos decorentes dâ obtenção e apresentação dos documentos
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documenrcs le habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as dec)arações e Droposta inicial deverão ser assinadas
digitalmente através de assinatura digiral, para conferir aos nesmcs aurenticÍdâde e integridade.

6.11. Serão desclassificadas licitantes que não âtenderem às exigências rio presente Edital e seus Anexos,
seiam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsro de Impugnação conforme o
arL 24 do Decreto 70024/19.

7.1. A Equipe de Apoio âtravés de seu Pregoeira(a)esclaiece que a côtação do referido pregão far-se-á por
meio de lances em valores unitários dos lotes e com apreciação do menor preço.

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eleüônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, hcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitaçãc da senha privativa dâ LICITANTE e

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exciusivamente por meio do sistema eletrônico, até
às 13h30min (treze horas e trinta minutosl do diâ 07 de Abrii de 2021. (Horário de Brasília].

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilit.ação preüstâs neste
Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meiô de preenchimento da planilha existente no
sistema Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório ô preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca"
não identificando â empresa, "Vl Uniúrio" (valor unitário), "Vl TotâI" [valor total] e "Prazo de entrega" (o
prazo de execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1.4 propostã comercial, neste momento, não deverá conter dados que idêntifiquem a Licitante.

8.6. Até a datá prevÍsta neste Edital para encerramento dô recebiÍ'lento de propostas, a Licitãnte poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou compiementar a proposta formulada.
A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteracias cu retiradas às propostas formuiadas.

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar,
pelo Portâl de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
http://www.portâldecompraspublicas.com.br /18/de acordo § 2s art. 38 do Decreto 10024/19, tendo
como tempo limite o prazo mínimo estâbelecido no decreto federal supracitado.

{

lT-4



PM . FOLHA NO Lla
PROCESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPÀL DE SAO BE
ESTADO DO MAÀ{\HÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 CENTRO _ S.ÁO BER\IARDO/MÁ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da
propostá de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do
obieto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e
deüdamente assinada pelo seu representante legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contâr da data de sua
apresentaçãoj

8.8.2. Preço Uniúrio e totai, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo con o Anexo I deste Editâl;

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexc l: Termo de Referência;

8.8.5. Declaração de que sua propostâ compreende todos os tributos, despesas ou encargos
de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço;

8.8.6. 0s seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do
CNP|, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de
pagamento.

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

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
especifi cações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, íicam as licitântes,
liberados dos compromissos assumidos.

8.12. 0 prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

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

Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem

como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e

vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

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

propostas.

9.1. A partir das 14h00 [quatorze horasj do dia 07 /04/2A2L, terá inÍcio a sessão pública do PREGÃo

ELETRÔNICO SRp Ne 010/202l,coma divulgação das Propostas de Preços recebidas e,após análise, inÍcio
da etapa de lances, conforme Edital.

ê§ LÂ-{C[!
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10-1. Para o obieto licitado, haverá a disponibilidade dc sistema para a formulação Ce Iances pelas
Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguii rendo por amparo legal aqueles
preüstos no DecreÍo na 10.024/79.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão eacaminhar iances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatarnente informada do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer Iances sucessivcs, observando o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valoies forem iníeriores ec úitirno lance por ele ofertado e
registrado no sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais Iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentadc pelas deinais iici:anres, vedada à idenrificação da
detentora do lance.

1.0.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapâ competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessÍvel às Iicitantes para a recepção dos Iances.

10.7.1. 0 Pregoeira, quando possível, dará continuidâde à sua atuação no certame, sem
preiuízo dos atos reaiizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempô superior a 10 (dezJ minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeira aos participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo
de Disputa "ABERTo" ou seja por um perÍodo de 10 [dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances
sendo que a partir do 8q (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo
de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem iance o sistema encerrará
o item, sendo vencedor a menor oferu.

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é ce 0,C1 centavos

10.9. 0 Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação
ofertando contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentadc o lence de menor valor, para que
seja obtido preço melhor, bem assim riecidir sobre sua âceitaçãô.

10.10.Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentoi da melhor cferta deverá comprovar a
situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega Cos oiginais oü cópias autenticadas dos
documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 [trêsJ Cias úteis, para confirmar
a autenticidade da documentação exigida conforrne o art. 26 Co decreto 1A.024/19 .

10.11.O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCED0RA imediatâmente âpós c encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociaçãc e decisãc ílelô Pregoeira acerca da
aceitáçào do lance de menor valor.
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11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimentô de todas as especificaçôes e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obridos, o PrÊgoeirâ divulgará o resultado de julgamento da
Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceiúvel, ôu se a LICITANTE desatender às
exigências de habilitâção, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habiliração, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma propostá ou Iance que atenda ao edital;

11.3.1. ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar
com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o dispcsto no art. 44 da Lei Complementar
ne 123, de 74/12/2006; Institui o Estatuto N'acional da Microempresa e da Empresa de Pequeno porte e
altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementâr na. 147 de 07 de âgosto de 2014,e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666 /93 e suas aiterações posteriores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote,
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposÉ acima de 50%o do valor de mercado
apontado pelo sistema será rejeitada.

12.2. 0 acolhimento do recurso
aproveitámento.

importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

72.3. A falÍÀ de manifestação imediatâ e motivada do Iicitâote impc,ftará a decadência do direito de
recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. 0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos inteiessados, na sala da Comissâo

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo/MA, à Pça Bemardo coelho de
Almeida 863 -, Centro,SÃO BERNARDO/MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze

horas).

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o
contrato, no prazo máximo de até 5 (cincol dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer lÍcitante poderá manifestar imediatâ e motivadamente, a intençâo
de Ínterpor recurso, única e exclusivamente através do portal. para julgamento do Pregoeira, se aceito a
intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três] dias úteis para apresentãção das râzões do recurso, única e
exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento cu não deferimento, Rcando os demais
Iicitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e
exclusivamente affavés do portáI, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes
assegurada üsta imediata dos autos.

É Ç(]il
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13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou,
ainda, recusar-se a assiná-lo, iniustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificação, sem prejuÍzo da aplicação das sançôes cabÍveis, observâdo o disposto no subitem 11.3.

13.4. 0 prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual perÍodo, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceilo pela Prefeitura Municipal de
sÂo BERNARD0/MA.

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a propostâ, fulhar ou
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, flcará impedida de Iicitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário oficial e no caso de suspensâo de licitár, o
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuÍzo das demais cominações legais.

14.3.1. Advertênciaj

14.3.2. Multâ por atraso a cada 30 (trintâl dias, no percentual de 10% (dez por cento),
calculada sobre o vâlor do contrato, casc não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadas;

14.3.3. Multâ, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

1.4.3.4. Suspensão temporária de parricipação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por perÍodo não superior a 2 (doisJ anos; e

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens 1,4.3.2,74.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem preiuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
preüstâs, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa préviâ do interessado,

no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que traÉ o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optâr
pela oferta que se apresentãr como aquela mais vantâjosa, pela ordem de classificação, comunicando-se,

em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabÍveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará suieita às mesmas

condições estâbelecidas neste Edital.

--J

14.3. No caso de inadimplemento, o C0NTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

o iSS
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14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal desÂo BERNARDO/MA.

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado;
12.361.0390.2050.0000 - MANUTENÇÀO DO PRoC. NAC. DE ALr\4 ENTAÇÀ0ESCOLAR-pNAE
339030 - material de consumo

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no
Anexo VIII.

16.2. 0 contrato, que obedecerá às condições estãbelecides neste ECII3I e seus Anexos, estârá ünculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da iicirârrre vencedora em cumprir todas
as obrigações e condições de fornecimento especiRcadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do Iicitante vencedor deste certame, farão
parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

17.1. 0correndo desequilíbrio econômico-financeiro do ccntrâto, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso Il, alínea d, da Lei nq 8.666/93, mediante comprovaçâo
documental e requerimento expresso do contratâdo.

18.1. Os materiais/serviçosdeverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidâde e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba quaiquer tipo de reclamação por parte dâ inâdimplente. A Contratada
obriga-se a substituir os materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das

sanções cabíveis.

18.2. 0s materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com
as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de
Fornecimento/Serviço.

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executadcs no iocai indicado noTermode Referência

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidôes Negativas de Débitos como o INSS, FGTSeCNDT-

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistás, no prazo não supericr a 30 (trinta) dias, contâdos da entrega
da Nota Fiscal de execução do objeto, devidamente atestadâ pelô setor competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federâis, mediante apresentação da Certidâo Conjunta

Ú; PA§§ GN'f o



PM . FOLHA NO

PROCESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÀO
ESTADO DO MARÀ\HÃ

o

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÁ N" 862 - CENTRO _ SÁO BER\ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo c protesto de ítulo, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRATADo caso o mesmo se encontre em situaçào
irregular em desconformidade com item i9.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais oúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no
endereço do Portal de Compras Públicas www.portaldecomnraspuolicas.com.br. até 3 [três] dias úteis
anterior à data fixada no preâmbulo.

20.1.1.Em hipótese alguma serão aceitos peciidcs de esclarecimentos verbais quanto ao
Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
út€is, contâdo da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Conforme preüsto no arL 24 do Decreto 10024/L9, até 03 (trêsl dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão,
sendo que táis impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico, www.portaldecompraspublicas.com.brno prazo
mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1q do ert. 24 do Decreto 1002a /19;

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

certame;

21.4. As impugnaÇões protocoladas intempestivâmente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO dô Edital no prazo estabelecido arL
24 do Decreto L0024 /79, ou participarem do presente cename automaticamente estão concordando com
todas as cláusulas e regras prevista nesse Editã1.

22.J,. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nq 10.520/02 e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores.

I

Negaüva, ou Certidão Conjuntâ Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e

Díüda Ativa da União.

E!Àry:Agr{..ra . , ,-:
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22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em perte, a presente licitação, por razôes
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sunciente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalioade, de oficio ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.4. 0 obieto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressôes, conforme previsto no § 1e

do ArL 65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo expediente na datâ fixada para a abertura ria sessão da licitâção, ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a realização ,jo cename na data marcada, a sessão será
âutomaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no nesmo local, endereço eletrônico e

horário anteriormente estabelecidos, desde que não hajâ comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não impoitará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suâs qualificaçôes e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do
Pregoeira, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. 0 presente Edital e seus Anexos, estarão à disposiçãô dos interessados, grâtuitamente, no endereço

do Portal de Compras Públicas - endereço nôrtâldêcôm r:<nrrhliras cnm hr

22.9. 0 fornecedor de outra Unidade da Fedêração deverá, por ocasião da entrega dos materiais,
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou
Fazenda do Estado que haia tributado a operação.

23.1. Consütuem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os

seguintes anexos:

23.1.1 Anexo t - Termo de Referência.

23.1.2Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos.

23.1.4 Anexo Iv - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo de Dêclaração que não emprega menores.

23.1.6 Anexo Vl - Modelo de Declaração Veracidâde

22.1.7 Anexo VII - Minutã da Atã de Registro de Preços

22.1.8 Anexo Vlll - Minuta do Contrato

i

I

l

22,3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.
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SÃo BERNARDo/ MA, 22 DE MARÇO DE 202!.

Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima
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EDITAL DE LICITAçÀO
PREGÂo ELETRôNtco sRP Ne o1o/2021

ANEXO Í

VLR
TOTAL

PRODUTOS tr.q! QTD VL
gNIT

ACHOCOLATADO EM PO CAIXA COM

3OUNIDADES ILATA DE 380G]
300 97.836,00CX 326,1-2

2 AÇUCAR REFINADO FARDO COM 30 KG irD s+o I 16e,33 91,.438,20
3 ADOÇANTE 100%o STEVIA UND DE 90 ML U§*D 200 1,6,22 3.244,00
4 ALHO DE 1KG KC 30.982,00r+oo I zz,tz I

ARROZ BRANCO TIPO 1 - FARDO COM 30
UNIDADES IPACOTES DE 1 KG]

20c0: 564.860,00282,43

6 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER CAIXA COM

2O UNIDADES (PACOTES DE 4OOG)

200 111,82CX 22.364,00

CX7 BISCOITO DOCE TIPO MARIA CAIXA COM 2O

UNIDADES IPACOTES DE 4OOG)

132,7 5 26.550,00

9 FEIJAO CARIOCA URBANO TIPO 1 - FARDO

COM COM 30 UNIDADES (PACOTE DE 01 KG)

FD 223.230,00600 372,05

FD 650 85,03 55.269,5010 FlocÃo DE MtLHo - FARDo coM 20
UNIDADES IPACOTE DE 5OOG)

FD 700 I 468,3s 327 .845,00LEITE EM pó, INrncnal , raRDo coM 50
UNIDADES (PACOTE DE 2OOG]

LATA 300 27 ,35 i 8.205,00LEITE EM PO, SEM LACTOSE ILATA DE 3OOG)

FD 3400 49,1,7 1,67.178,0013 MACARRÂo TIPo ESPAGUETE - FARDO COM

10 UNIDADES (PACOTE DE 5OO G)
72.870,00100c1,4 MACARRÂo rrpo PARAFUSO - FARDo coM 10

UNIDADES (PACOTE DE SOOG)

l

CX 100 B 5,87 8.587,0015 MARGARINA CAIXA COM 24 UNIDADES (POTE

DE 2s0G)
CX 900 2 81,3 3 253.1-97,001,6 ólro cot'lestÍvel - cAIxA coM 20 UNIDADES

(GARRAFA DE 9OOMLJ
4.44L,20t7 SAL REFINADO IODADO - FARDO COM 30

UNIDADES IPACOTE DE 1 KG)

FD 37 ,011,20

322,68 161.340,00

coMESTÍVEL - cAIxA coM 5o UNIDADES
(LArA DE 125G)

500CXSARDINHA EM CONSERVA COM ólec

4,7 7 57 .240,00PCT I 12ooo19

20 VINAGRE CAIXA COM 12 UNIDADES .

(GARRAFA DE 5OOMLI

14.920,80CX 240 62,77

Valor total orçad o; R$ 2.235.97 6,7 0 ( dois milhões duzqqtoi qq!4!4li!!!q4!l l4 entos esetentaeseis

ITEM

1

11

1,2

Registro de Preço para futura Aquisição de Merenda Escolar, para atender as necessidades
dos alunos da rede municipai de Ensino de São Bernardo/Ma.

EXTRATO DE TOMATE SIMPLES
CONCENTRADO - CAIXA COM 12 UNIDADES

CX 900 44.379,00

SACHE DE 26OGR

5

B 19,31

I

Obieto

1B

TEMPERO SECO COMPLETO . PACOTE COM DE

50G

200

I



PM. FOLHA N0

PROCESSO

DADE
PRXFEITURA MUNICIPAL DE 3ÁO B

ESTADO DO MARÁ}IHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CE

CNPJ: 06.125.389/0001-88

VISTO

Recurso
Financeiro Recurso Próprios e Federal

1.2.36t.0390.2050.0000 - MANUTENÇÃO DO PR0G. NAC. DE ALTMENTAÇÀOESCO LAR-PNAE
339030 - material de consumo

lusüficativa
Visa atender a demanda anual para fornecimento de Merenda Escolar para atendimento da
Rede Municipal de Ensino de São Bernardo/MA. Melhoíando a qualidade nutricionaldos
alunosdo setor público.

Vigência do
ConEato

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigênciâ de 12(doze)
meses

Prazo de
EnEega

Entrega: Conforme 0rdem de Fornecimento.
Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável. 0
Descumprimento esá sujeito as sanções administrativas e penalidades conüdas no item
14do Edital.

Adiudicação Por ítem
Local de
enhega

Sede da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Unidade
Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da Prefeitura lvÍunicipal

Sec. Municipal de Educação
Leila Raquel Costa Carvalho

reais e setenta centavos)

Dotação
Orçamenrária
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 OlO/2027

ANEXO Ii

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARD0/MA

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'O1O/2021

Prezados Senhores,

ínome dâ êmnresal CNP] ns sediada em
Íendereco comÍrletol por intermédio de seu representante Iegal Sr(a)

portador(al da Carteira de Identidade na 

- 

e do CPF nq-
requer a Vossa Senhoria o arquivâmento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PoRTE, nos termôs da Lei Complementar n" 123, de
14/72 /2006. Côdigo do ato: 316 Descriçãc do Ato: ENQUADRAMENTo DE EMPRESA DE PEQUEN0 PoRTE

[-..), ....... de ................... de 2021

(nome, cargo e assinatura do representânte legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado]

I

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acimaJ.
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EDITAL DE LICITAçÁO
PREGÃo ELETRôNrco sRP Ns oto/z02t

ANEXO iII

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÂo eLprnolttco sRP Ns 010/2021

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legai da empresa (nome da
empresa) . CNPJ ne DECLARA, sob as penas da Lei. nos termos do § 2a, do art.32, da
Lei ne 8.666/93 que até esta data, nâo ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua
habilitaçào na licitaçào em epígrafe.

de 2Q21

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)
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EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS O1O/2021

ÂNexo tv

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PRECÂO ELETRÔNICO sRP NaOIO/2021

Prezados Senhores,

nome da empresa] CNPJ na sediada em _(endereço
completol- por intermédio de seu representante Iegal Sr(aJ

Carteira de Identidade nq e do CPF na DECLARA, que tem pleno
portador(a) da

conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e

informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respecüvâ proposta comercial, e

por não impugnar o presente Edital conforme arÍ.24 do Decreto 10024/79 ou participarem do presente
certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e

anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade,
firmo a presente.

(.....),...... de de 2021

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificadoJ

(Observação: em caso afirmativo, assinalar â ressalva acima].
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EDTTAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNtco sRP N9 oio/2021

ANEXO V

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP NSOlO/202i

Prezados Senhores,

ínôme dâ emnresal CNPJ no sediada em
Íendereco comnlêtol por intermédio de seu representante legal Sr(a)

Dortadoríal da Caneira de Identidade na 

- 

e do CPF nq-
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do arÍ.27 da Lei no 8.666, de 21 de juiho de 1993, acrescido
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 fdezesseis) anos.

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

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel tÍmbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar â ressalva acimal

t,:,,§§

...................... (.....), ....... de ................... de 2 021.
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EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 O10/2A21-

ANEXO VI

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.; PREGÃO ELETRÔNICO SRP NgOIO/2021

Prezados Senhores,

fnome da CNPI nP sediada em

e do CPF na-
[endereco comnletol

portador(al da Carteira de Identidâde ns

DECLARÁ, cumprir os requisitos de habilitâção e que as declarações informadas são verídicas, conforme
parágrafos 4" e 5" do arl 26 do decreto 70.024/2019.

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

(nome, cargo, e assinatura do representânte legal da proponente,
em papel timbrado da empresâ, devidamente identiRcado]

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

I

por intermédio de seu representante legal Sr(a)
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ANEXO VII

PROCESSO ADMINTSTRATTVO Ns. 20210A16/Zt - CpL

VALIDADE: 72 (doze) meses contados a partir dâ data de sua publicação no Diário Oficial da União
ou do Estâdo do Maranhão ou do município de SÃO BERNARDo/MAlMA

Pelo presente instrumento, o Município de Sâo Bernardo/MA, Estado do Maranhão, com sede
adminiStrativa,naPrefeituraMunicipal,]ocalizadana
inscrita no CNPJ sob o na representado neste ato pelo gestor responsável

RESOLVE, registrar os preços da empresa insciita no CNPI sob o ne.
com sede na CEP: 

- 

cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de
Registro de Preços, de acordo com a classificação por eias alcançada por item, atendendo as condições
preüstas no instrumento convocatório e as constântes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nq. 8.666/93, Lei na. 10.520/2002, Decreto Da 10.024/79, Lei
Complementar nq. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Aquisição de Merenda Escolar,
para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino de São Bernardo/MA, conforme
condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de iornecimento, em igualdâde de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigêncla, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
enüdade da Administração inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estãtais ou ainda de regime próprio que não tenha parücipadô do cerráme licitatório rnediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto aô órgão gerenciador da Ata, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - CabeÍâ ao fornecedor beneficiário da Atâ de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimentô, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As âquisições ou contratações adicionais, nâo poderâc exceder', por órgão ou por entidade, a 500/o

[cinquenta por cento) dos quantitâtivos registrados na Ata de Registro de Preços durante suâ vigência, e

I§ PA ...',S:.;..i§,
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ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preÇos não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de câda item registrado na ata de registro de preços para o órgâo 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

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 72 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal oficial
do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretariâ Municipal de Educação;

4.1 - 0 preço a quanüdade e a especiRcação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

EMPRESA DESCRTçÂO DO
ITEM

MARCA. ulti) QU.{NT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I

I

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessáriol e conforme forem solicitâdos peio setor competente.

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departãmento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

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

as especiÍicações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeiurâ Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6,3 - Promover todos os meios necessários à garantia da piena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe âo detentor do preço registrado, não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execuçâo ou inexecução dos serviços objeto
deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita peio não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidasj

I

ÍS LtÀ Coi lAlt..4



PM . I-OLHA NO 9 -?

14ODALIDADE

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SÁú BE
ESTADO DO MAR .|\.,TIÀO

PRAÇA BERNARDO COELHC DE ALMEIDA N" 8ó2 -. CI]NTF.O - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

6.5 - Comunicar imediatãmente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contâ
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no fabalho, previstas nâs
normas regulamentádoras peúnentes;

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

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

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste editâl e de âcordo com a proposta apresentada;

6.10 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as inforrnações e esclarecimentos que venham a ser
solicitâdos relativamente ao obreto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Editali

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constâtada durante o

recebimento do objeto;

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

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8,1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da noü nscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá lndicar no corpo Ca Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua propostâ Ce preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em tâturas, estas serão devolúdas ao

fornecedor, para as necessárias correçôes, com as informações q.lc moriva,'arn s:13 rejeiçào, sendo o
pagamento realizado após a reapresentaçâo das notas fiscais em iaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECEDOR/CONTR.ATADo Cas suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

0P?OCEi

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimenro dos itens registrados;
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8.5 - 0 Contratantê não efetuará pagamento de títuio descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perícdo rie vigência da presente Ata, admiüda a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendoJhe 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
e aquele vigente no mercado à época do registro;

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

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelc preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta atâ de registro de preços e nova licitação eÍn caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situaçõesi

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão adminisrativa da Nota de Empenho decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a xll, XVII e XVIII do arL78 daLei8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente
deste registro;

d) os preços registrados se apresentârem superiores aos p!'aticados no rnercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e iustificadasj

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - 0correndo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrâtivo da presente Ata.

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

l

\

I
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G§TRí
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10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceitã pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão;odas as âtividades dô Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar es:a Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagâmento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamenre nas seguintes hipóteses:

aJ Por decurso de prazo de validade;

11.1 - 0s preços apresentados na propostâ devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, êncargôs sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - 0 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:

al atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% [dois por cento];

b) a partir do 6e (sexto) até o limite do 10e (décimcl dia, rnulta de 040/c [quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11q Idécimo primeiro) dia de atrâso.

1.2.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arl 87, I. IU e IV, da Lei 8.666 /93, pela lnexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o MunicÍpio de SÀ0 BERNARD0/MA, através da Secretaria Municipal de
Educação poderá, garantida a préúa e ampla defesa, aplicar à Contratada rnulta de até 100/o (dez por
cento) sobre o valor adiudicado;

12.3 - Se a adjudicaúria recusar-se a retirar a noÉ de empenho injusÍificadamente ou se não apresentâr
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla del'esa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por centol sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de iicitâções e impeaimento de ccnrratar com o MunicÍpio de
sÃo BERNARD0/MA, por prazo de até 02 [dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneiCade para licitar ou contratar coni a Administiação Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contrâtada que deixar de entregar cu apresentar documentação falsa
exigida parâ o certâme, ensejâr o retârdamento da execução de seu obleto, não mântiver a proposta, falhar
ou fi'audar na execução do contrato, compor-úr se de modo inidôrLeo oL.r ccmeter irâude fiscal, garanüda
préúa e ampla defesa, ficará impedida de iicitar e côntrataf ccm o Município pelo prazo de até cinco anos
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LIDADE

e, se for o caso, o Município de SÂO BERNARD0/MA solicitará o seu descredenciamento do Câdastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuÍzo da açâo penal corespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratãda será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Casc a contratada não tenha
nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipai de SÂO BERNARDO/MA, ser-lhe-á concedido
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse
prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serâo encarninhados ao órgão competente para que
seia inscrita na divida aüva do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da
multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicaúda da repaiaçâo dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de SÀo BERNARDo/MA.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretãria Municipal de Educaçâo, e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Diúda Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada para a apreciaçâô e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 .- As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão cbieto de processo iudicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo dâs demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão

à conta de dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata,

ás quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguinies disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de Iawatura de termo

adiüvo a presente Ata de Registro de Preços.

tt - vinculam-se a esta Atâ para fins de analise técnica, juúiica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico ISRP ne.010/2021 e seus anexos e as propostas das liciia'rres ciassificadas

ttl - É vedado câucionar ou utilizar o contrato decorrente do preser.re registro para qualquer operação

nnanceira, sem preúa e expressa autorização da Prefeitura.

L

16.1 - As pârres contratântes elegem c Foro da comârca de sÃc tsERNARDO/MA. Estado do Maranhão,

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos

I

I I
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omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, êm 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei
8.666/e3.

SÂO BERNARDO/MA - MA, 

- 

dC 

- 

dE 2021.

CONTRATANTE CONTRATADA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP N9 O7O/2021

ANEXO VIII

CONTRATO PE SRP N9 _/2027.
PROCESSO AD MIN ISTRATIVO N 92027001Á / 2I -CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÃO E Â
EMPRESA (...).

Por este instrumento parricular, a P,REFEITURA MIINICIPAL DE SÁ0 BERNARDO/MA, situada à
sÃo BERNARDo/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o nq / neste ato representada pelo

prefeito municipal, Sr. ............................................, portador do Cédula de identidade na .......................... e do CpF ne
a seguir denominada CoNTRATANTE, e a empresa situada na

inscrita no CNPI sob o ne ............................., neste ato representada pelo ........................,..., Sr. .........-..................,
portâdor da Cédula de tdenüdade ne ............................ e do CPF n! ............................, a seguir denominada
CONTRATADÀ acordam e justâm firmar o presente Contrato, nos termos da Lei na 1,0.520 /02, Decreto ne
10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei na 8.666/93, assim como pelas
cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Registro de Preço para futuras Aquisição de Merenda Escolar, para atender as necessidades dos

alunos da rede municipal de Ensino de São Bernardo/MA.

Aáusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
z.l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP na 010/2021 e

rege-se pelas disposições expressas na Lei nq 1-0.520/02, Decreto nq L0.024/1-9 e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei na 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores e pelos preceitos de direito
público. A proposta de preços apresentada passa a inteBrar este côntrato.

Clúusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contrâtante pagará à Contrataria o valor global de R$ 

-
(...), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM DESCRIçAO DO PRODUTO MARCÂ UN QTDE V.UNIT V TOTAL

01

02 I

I

04

(Tabela Ilustrativa)

cláusula Quarta - Dos RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.4s despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e denâis dorações que por venturâ se fizerem
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondentír:
DOTAÇÃO:

I

I

03
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12.361.0390.20s0.0000 - MANUTENÇÂo Do pR0c. NAC. DE ALtr\ÍENTAÇÀoESC0LAR-pNAE
339030 - material de consumo

CIúusuIa Serta - DO FORNECIMENTD E L0CAL DA ENTREGA:
6.1. 0s produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. 0s produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininrerruptâ.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1.0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior
a 30 (trinta) diâs, contados da entrega da Notâ Fiscal de fornecimento dos prôdutos, devidamente atestâda
pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Díüda Aüva da União.

7-2- É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste EditâI, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções preüstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3,Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRATAD0 caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4-q.s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

clôusula oitava- DA REcowPoslçÃo Do EQUILÍBNO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Admiflistração poderá restabelecer a

relaÇão pactuad4 nos termos do art. 65, inciso II, alÍnea d, da Lei nq 8.666/93, mediante comprovaçâo
documentâl e requerimento expresso do contrâtado.

Ctáusula Nona - DA FISCALIaAçÃO:
g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos
produtos recebidos.

Aáusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

1o.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condiçôes avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Consütuem obrigações da Contratâda:

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

contratoi
tl) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prâzos e condições descritas na

Clausula I - D0 OBIETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fornecidôs integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino.
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IV) assumir todos os custos ou despesas que ss iizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste Contratoi

yJ Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contraio;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CoNTRÁTANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitâdos a e atendendo às reclamaçôes procedentes, caso ocorram;
Vll)comunicar à CoNTRATANTE os eventuais casos tbrtuitos ou de força maioq dentro do

pÍazo de 02 {doisJ dias úteis após a verificação do fato e apresentãr os documentos para a
respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecur:ivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

VIII)atender aos encargos rabalhistas, previdenciários, liscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;

Ix)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

XJa Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusávei, pela perfeita condição dos
produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a
dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante Ceverão ser trocados;

XIJ serão de direta e exclusiva responsabilidade da Conbar.ada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na entrega dos produtos e o '.,]so indeüdo de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratânte:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contratoj
III efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contratoi
Iylcomunicar à CoNTR{TADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cláusula Décima PrimeÍra - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENToS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

11.2,Nenhuma outra forma será considerada como prova Ce enfrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃo Do 1ONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Côntratante, independentemente de

interposição )udicial ou exffaiudicial, em conformidade com o arl 55, inciso IX, da Lei nq 8.666/93 e suas

alterações nos casos previstos nos arngos 77 e 78 da referida lei.

Clúusula DécÍma Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, nào manüver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto liciÉdo, comportar-se de modo inidóneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratâr
com a Prefeiturâ Municipal de SÂO BERNARDO/MA, pelo praza ce até 05 (cinco) anôs, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário 0Ficiâi do Estâdo e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perÍodc, sem preiuÍzo das demais cominações

legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o C0NTiiATAD0 estãrá sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

I

I

I
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13.3.2

13.3.3

1,3.3.4

Multa por atraso a cada 30 (trinta) ciias, no percentual de 10%o (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadasj
Multâ, moratória simples, de 0,4% (quatro décirnos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigações contratuais, câlculada sobre o valor dâ fatura.
Suspensão temporária de participaçâo em licitaçâc e impedimento de contratar com
Administração por perÍodo não superior a 2 [CoisJ anos; e

Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratâr com a Administração Pública.
A aplicação da sanção prevista no item 13.3.i. não prejudica a incidência cumulativa
das penalidaties dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em casc de reincidência de atraso na entrega do obleto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventi.ais cotas mensais, expressamente
preústas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 1.0 (dez) dias úteis.

13.3.5.
13.3.6.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser apiicadas conjuntamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 {dezl dias úteis.

13.5. ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosâ, pela ordem de classificação, comunicando-se,
em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as prôvidências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anierior, ficará sujeitâ às mesmas condiçôes
estâbelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstâs nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃ0 BERNARDO/MA.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSoS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne 10.520/02, Decreto na 5.450/05e subsidiariamente,
no que couber, as disposições daLei ne 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, e dos princípios gerais de
direito.

Clúusula Décima Quinta - DO FORo:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÂ0 BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estãrem iustos e contratados, âs partes assinam o presente Contrato, que foi impresso

em 03 (trêsJ vias de igual teor.

sÃ0 BERNARD0/MA[MA), ..... de ....................... de 2a21

Contratnte Conh-atada
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP ne 010/2021, possui 32[trintâ e
duas) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão nte de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, Estado do
Maranhão, em22 de 1

pal Sec. Mu:ricipal de Educação
Leiia Raquel Costa CarvalhôEliza dos Araújo Lima
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