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EDITAL Df, LICITAÇAO
PREGÃO ELE,TRÔNICO SRP

I.

NO OO3/202I

PREÂMBI]LO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DESÂO BERNARDO^4A, por meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado,toma público para
conhecimento dos interessados que laú realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO,
em sua forma ELETRÔNICA, REGISTRO DE PREÇO sob o noSRPfi)3/2021(Processo
Administrativo n20210003/2021 - CPL, do tipo menor preço, dividido por lote disputado por
item o certame se realizará, as 15h00min (Quinze horas) do dia l8 de fevereiro de 2021,
destinado ao Registro de Preço para futura Aquisição de material de expediente, para atender as
necessidades das secretarias municipais de São BemardoÀ4a.,conforme descrito neste Edital e
seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedeceni integralmente à legislação que se aplica a
modalidade Pregão, sob a egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37:
Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal no 8.66ó, de 21/0611993: Regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui nomÍrs para licitações e contratos da
Administração Pública e úí oúras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações;
Lei Federal n' 10.520, de 1710712002: Institú, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso X)(I, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aqúsição de bens e serviços comuÍrs, Decreto no 10.024119 de 20 de
Setembro de 20 l9,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns e serviços comuns de engenhari4 e dii outras providências, Decreto Municipal n'
010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: Institü o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela l,ei
Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.3.

O recebimento das propostas será a partir das l5:O0hrs/min (quinze horas) do dia 05 de
Fevereiro de 2021e se encerrará às14:30hrs.min (quatorze Horas e trinta minutos) do dia 18 de
fevereiro de 2021.0 início da sessão pública será às 15h00min (quinze Horas) do dia 18 de
fevereiro de 2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no horário de
Brasília - DF.

t4. A entrega da proposta leva a participante

a aceitar e acataÍ 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 autarquias federais, estaduais ou
municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que úo teúa participado do
certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador
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OBJETODÂLICITAÇÃO

2.1. Registro de Preço para futura Aquisição de material de expediente, para atender

as

necessidades das secretarias municipais de São Bemardo/Ma.

3.1

.

Poderão participar deste Pregão

3.l.1.Quaisquer empÍesas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente
ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

4.

1

.

Não poderão participar deste Pregão:
4. 1. 1 .Empresas que não atenderem às condições deste

Edital.

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

4.1.3. Empresas que teúam sido declaradas inidôneas por órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por
meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Municipio,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não
poderão participar Írs empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal deSão Bemardo, Estado do Maraúão.
4-1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São
Bemardo, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.
4. I

5.

.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar

no País

DO CR,E,DENCIAMENTO

5.1.

O credenciamento daÍ-se-á pela atribuição de chave de identificação e de seúa, pessoal e
intransferível, paÍa acesso ao sistema eletrônico, no site rrus.ponaldecompraspublicas.com.br.
credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade tecnica para realízação

5.2. O
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das transações inerentes ao Pregão Eletrônico

5.3.

O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou poÍ seu Íepresentante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da seúa, ainda que por terceiros.
5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados
os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar no 123, de 1411212006: institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno PoÍe e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei n' I666193 e suas alterações posteriores.

6.

DA DOCI]MENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

ó.1. A licitante vencedora deverá apresenúar, obrigâtoÍiamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 EabilitaçãoJurídica
a)

Requerimento de empresário, no c.Iso de empresa individual;

b)

Ato constitúivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no cÍtso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompaúada de prova
de diretoria em exercício;

d)

Decreto de autorização, em se tÍatando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2 RegularidadeFiscal:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

b)

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Federal;

c)

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade pra com a Fazenda Estadual;

-
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d)

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

e)

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço:

Í)

Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g)

Certidão Negativa de Debitos do município de origem da licitante;

h)

Alvará de Licença, Funcionamenlo e Localização do estabelecimento do licitante

6.1.3 QualiÍicação Econômico-Financeira:

a)

Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da
sede do licitante.

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 Regularidade Trabalhista:

a)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei no 12.44012011. Visando comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificaçlio

Técnica:Cumprimento do disposto no inciso X)C(III do art. 7" da

Constituição Federal:

a)

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compativel
em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação
de Atestado (s) de Capacidade Tecnica, fomecido (s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal
referentes ao atestado supracitado para comprovação de veracidade.

6.2. Declaração assinada pelo ÍepÍesentante legal de enquadramento ME,EPP, conforme modelo
no Anexo lI.
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ó.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do
§ 2" do aftigo 32 da Lei Federal 8.666193, assinada pelo representante legal do Licitante,
conforme modelo no Anexo IIL
6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo
no Anexo IV.
ó.5. Declaração assinada pelo repÍesentante legal da licitante de que estií cumprindo o disposto
no inciso XXXIII do aÍtigo 7" da Constituição Federal, na forma da Lei n" 9.854199, conforme
modelo do Decreto n' 4.358102, conforme modelo no Anexo V.

ó.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir

os

requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme parágrafos 4o e
5o do art. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.
6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

6.8. Em nenhuma hipotese seÍá concedida pÍorrogação de ptazo para apresentação

dos
documentos exigidos paÍa a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19,
onde apenas será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que conoborem com a
habilitação atraves de diligência.

6.9. As

certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas

à

verificação

de

sua

autenticidade nos sites de cada órgão emissor.

6.10. As licitantes arcffão com todos os custos decoÍrentes da obtenção e apresentação dos
documentos para habilitação, a proposta de preços inicial deverá ser anexada juntamente aos
documentos de habilitação concomitante ao registro da proposta no sistema.

DAS ORTDNTAÇÕES rÉCXrCeS
7.1. A Equipe de Apoio atraves de seu Pregoeiro(a)esclarece que â cotação do referido pregão
far-se-á por meio de lances em valores uniúrios dos lotes e com apreciação do menor preço.

8.

DO EI\IVIO DA PROPO§TA DE PRD,ÇOS

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, 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, ficando responúvel pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE
e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até
l4h30min (quatoÍze horas e trinta minutos) do dia 18 de fevereiro de 2021.
(Horário de Brasília).

à

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em cÍrmpo
próprio do sistema eletrônico, o pleno coúecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas neste Edital.

A

Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha
existente no sistema Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos
"Fabricante" "Marca" não identificando a empresa, "Vl Uniüírio" (valor unitririo), "Vl Total"
(valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no
Termo de Referência).

8.5.

8.5.1.4 proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem

a

Licitante.

8.6. Até a data e hora de início da

sessão pública prevista neste Edital, a Licitante poderá
o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta
formulada. A partir do inicio da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às

acessar

propostas lormuladas.

8.7.

Uma vez que a licitante seja declaÍada vencedoÍa do presente pregão, estâ deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
http. rr * u portalde conrpraspublicas. conr.br l8 de acordo § 2'art. 38 do Decreto 10024119,
tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.
.

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da
proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição
completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados,
inclusive bancários e devidamente assinâda pelo seu representante legal, no prazo de
48h (quarenta e oito horas) após ser declarada habilitada.
8.8. A Proposta

de Preços deverá conter:

8.8.1.Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apÍesentação;
8.8.2. Preço

Unitario

e total, expÍessos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste
8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo

Edital;

I: Termo de Referência:
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de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, resultante do fomecimento/serviço;

8.8.5. Declaração

8.8.6.

Os seguintes dados da licitante: Raáo Social, endereço, telefone, E-mail,
número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta
coÍTente e pÍaça 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. I L Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contÍatação, hcam as
licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

8.12. O 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 apÍesentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas
neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
8.14. As licítantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.

9.

ABERTURADASESSÃO

9.1. A partir das 15h00 (treze horas) do dia

início a sessão pública do
PREGAO ELETRONICO SRP No 00312021, com a diwlgação das Propostas de Preços
1810212021, terá

recebidas e,após análise, inicio da etapa de lances, conforme Edital.

10.

FORMT]LAÇÃODOSLANCES

10.1. Para

o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de

lances

pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo
legal aqueles previstos no Decreto n' 10.024119.
10.2. Iniciada a etapa compeÍitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regÍas de
aceitação dos mesmos.
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10.4, Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e
registrado no sistema.
10.5.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
10.6. Durante o transcuÍso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que teúa sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à
identificação da detentora do lanc€.
10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da elapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessivel às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1.

O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a l0 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos paíicipantes.
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 l0 (dez) minutos os itens ficaram
aberto pra lances sendo que a partir do 8" (oítavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do
item pronogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve

lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a menor oferta.
10 8

1 O intervalo

de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação
ofertando contmproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá
comprovaÍ a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias
autenticadas dos documentos de habilitação no prazo de 3 (três) dias úteis de acordo com o
subitem 8.7 deste edital.
10.10.1. Os documentos complementares a serem apÍesentados para cumprimento
desta exigência são os relacionados no item 6 deste Edital.

O

a

LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o
10.11.
Pregoeiro anunciará
encerramento da eÍapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e
decisão pelo Pregoeiro acerca da ac.eitaçãa do lance de menor valor.

11.

DO JULGAMENTODAS PROPOSTAS
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l.

Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1 1.

11.2. Analisada

a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado

de

j ulgamento da Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitiivel, ou se a LICITANTE desatender
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinaní a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro podeni
negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.3.1. Oconendo

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art.44 da Lei
Compfementar nn 123, de l4ll2?íJí)6 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e altera outÍos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no.
147 de 07 de agosto de 2014,e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n'
8.666193 e suas alterações postenores.

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

12.

DOSRECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualqueÍ licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a
intenção de interpor recurso, única e exclusivamente através do portal,para julgamento do
Pregoeiro, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, única e exclusivamente atraves do portal, para julgamento e defenmento
ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentâÍem
contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente afiavés do portal, que começarão
a coner do término do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mrmicipal de São Bemardo,4vÍA, à PC.
Bemardo Coelho de Almeida, no 863, Centro,São BernardoilVÍ4, durante os dias úteis, das
08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).
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13.
13.

l.

DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE }'ENCEDORA
O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente paÍa homologação

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORÂ será convocada para
assinar o contrato, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bemardo, quando a convocada não comparecer
no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato ou, ainda, ÍecusaÍ-se a assináJo, injustificadamente, convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observado o disposto no subitem I 1.3.
13.4. O pram de convocação podeÍá seÍ prorrogado, uma vez, por igual período, quando
solicitado pela paÍte, dwante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

A

14.1.
licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta,falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportr r-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contÍatar com a Prefeitura Municipal de São Bemardo, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate 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 suspensão de
licitar, o LICITANTE deveni ser descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das demais
cominações legais.
14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita

ràs

seguintes penalidades

14.3.1. Advertência;
14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadas;
14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,47o (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura;
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14.3.4. Suspensão temporária

de participação em licitação e impedimento

de

contratar com Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e
14.3.5. Declaração de inidoneidade para

licitar ou contÍatar 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 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente,
sem prejuízo de outras hipoteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expressamente previstas, 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 prévia do
inteÍessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.
14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apÍesentar como aquela mais vantajosa, 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, ficani sujeita às mesmas
condições estabeleci das neste Edital.
14.7. A aplicaçáo das penalidades previstas nesta cláusula
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

15.

é de competência exclusiva

da

DÂDOTAÇÃOORÇAMf,NTÀRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão poÍ conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:

ADMINISTRAÇAO
O4.I22.OO5O.ZO12.OOOO

- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MLINICIPAL

DE ADMINISTRAÇÁO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.122.0S39.2206.0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCh DO NOVO CORONAVi RUS

(covrD-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

EDUCAÇÃO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O8.122.OO5O.2O73.OOOO _ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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De Consumo

- MANUTENçÃO SrnV. DE CONVTV. E FORTAL. DE VTNCULO-SCFV
De Consumo

- MANUTENÇÂO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃO
De Consumo

- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS

(covrD-1e)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2097.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCTAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
0s.2,14.0834.2098.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSTSTSOCIAL-CREAS
3.3.90.30.00 - Marerial De Consumo

SAÚDE
10.302.0290.2060.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPTTATS E UBS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
IO,I22.O839.2206.0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS

(covrD-1e)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENçÃO Do FUNDO MTTNTCTPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - MateÍial De Consumo
10.301.0340.2072.0000 - MANLITENÇÀO DO PAB FIXO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.30s.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃo Do Prso DE vlGlLÀNClA EPTDEMTOLOGTCA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

16.

DOCONTRATO

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante ContÍato, conforme minuta
constante no Anexo VIII
16.2. O contrato, que obedeceú à condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará
vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora
em cumpnr todas as obrigaçôes e condi@es de fornecimento especificadas neste Edital e seus
Anexos.
16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certamc.
Íàrão parte integrante do Contrato, indepondcntc dc transcrição.

11.

RECOMPOSIÇÃODOEqUU-IBRrO ECONÔMICG.FTNANCEIRO

17.1. Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expÍesso do contratado.

18.

DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

PC. Bernrrdo Coelho de Àlmeida, n'863, Cenlro,Sno Bêrnardo - MA, CEP: ó5.550-000
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18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregueíexecutados, na qualídade, quantidade e
periodicidade especificadas no Termo de Referência
Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicani recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por
paÍe da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiais/serviços que porventüa
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

-

18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de
acordo com as necessidades das Secretarias Municipais e serão executadas conforme ordem de
Fomecimento/Serviço.
18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
Referência.

19.

DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fomecidos,
após a comprovação de que a empresa contÍatada está em dia com as obrigações perante o
Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos
como o INSS, FGTSeCNDT- Ceúidão Negativa de Debitos Trabalhistas, no prazo não superior a
30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada
pelo setor competente. Será verificada tambem sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou CeÍidão Conj unta Positiva com
efeitos de Negativa, de Tributos e ContrÍbuições Federais e Dívida Ativa da União.

l9-2. E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada

neste
Edital, em especial a cobrança bancári4 mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena
de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso
situação inegular em desconformidade com item 19.1.

20.

o mesmo se encontÍe

em

DOSPEDIDOSDEESCLARECIMENTOS

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação,

exclusivamente

no

endereço do

3

Portal de

Compras Públicas
à data Íixada no

(três) dias úteis anterior

rvrvw. portaldecompraspublicas.corn.br, até
preâmbulo.
20.1.1.8m hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais
quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empÍesas que

teúam adqürido o presente Edital.
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20.1.3.0 pregoeiro Íesponderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRrO

21.1. Conforme previsto no aÍt.24 do Decreto 10024119, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugrar o ato convocatório
deste Pregão, sendo que tais impugnações deveÍão ser manifestadas exclusivamente por meio

eletrônico atraves

sris

do Portal de

Compras Públicas

no

endereço eletrônico,

portaldecornprasoublicas com brno prazo mencionado.

A

impugnação não possui efeito suspensivo e cabeÍá ao pregoeiro, 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 § lo
do art. 24 do Decreto 10024119 ;

21.2.

à impugnação contra
realização do certame;
21.3. Acolhida

2

o ato convocatório, será designada nova

data paÍa a

1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas

22.

DAS DTSPOSTÇÕBS CBRq.rS

22.1. 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 no 10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas
alterações posteÍiores

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bemardo direito de, no interesse da
Administração, anular ou Íevogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de oficio ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.3. A pafticipação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratiível de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentaÍes, Íessalvados o direito de impugnação e de
recurso.

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acrescimos ou supressões, conforme previsto
no § lo do Art. 65 da Lei 8.666193.
22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou
oconendo qualquer fato supeweniente que impeça a realizaçáo do certame na data marcada, a
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sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local,
endereço eletrônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do

Pregoeiro em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.
22.7. Caso seja necessária à intemrpção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do
Pregoeiro, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gatuitamente, no
endereço do Portal de Compras Públicas - endereço urrrv portaldecornprasoublicas corn.br.
22.9. O fomecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais,
apÍesentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia
Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operaçâo.

23.

DOSANEXOS

23.'1. Constituem anexos do edital
transcrição, os seguintes anexos:

I

e dele fazem parte integÍante, independentemente de

Anexo I

-

Termo de Referência.

23.1.2Anexo II

-

Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23.

23.

l.

1.3 Anexo

III

23.1.4 Anexo IV
23.1.5 Anexo V

-

23.1.6 Anexo VI
22.1.7 Anexo
22.1

Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos

-

Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital
Modelo de Declaração que não emprega menores.
Modelo de Declaração Veracidade

VII - Minuta da Ata de Registro

.8 Anexo VIII

-

de Preços

Minuta do Contrato

São BernardoÀáA, 02 de fevereiro de 2021.

Pregoeiro Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima
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EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/202I
ANEXO I

Objeto

Registro de Preço para futura Aquisição de material de expediente, para atender as
necessidadcs das secretarias munici
s de São Bemardo/Ma.
DESCRIÇÂO

tTF. Ní

UNIT)

VLR

Q'rI)

UNIT
I,OTF,

I

I

Alfinete cabeÇa niquelado

2

Almofada para carimbo azul, no. 03, comprimento a base de resinas

3
4
5
6
7
8
9

no

24

catxa

termoplásticas, solvente e tanpa de metal, medindo 6,7x I l,ocm.
Apagador para quadro branco de tóxica com base de plástico
Apontador de lápis com depósito grande caixa com 24 unidade
Arquiyo Morto Ofício Polionda 350x250x130mm
Barbante 100% algodão Cru, n"8 embalagem com no min. 2509
pacote com 4
Bloco de papel para rascunho auto adesivo, dimensões 76 x

t02mm.Pon-it
Borracha ponteira saco com 100 unidades

Unid
Unid

l3

10,00

2.000
3000
2000

ll,t0

9,00

2.000.00
3.150,00

1000

10.39
13,20

pacote

2000

10,54

21.080,00

Pacote

1000

calxa

35,30
68.96

id

500
5000
5000

35.300.00
34.480.00
I 17.050.00
36.950,00
57.070.00
57.080.00

Unid
Unid

Unid
un

Calculadora l2 digitos
Caneta esferográfica com 50ud azul, vermelha e preta furo lateral,

t2

200
350

22.200,00
10.500.00
20.780.00
13.200.00

Unid

Borracha duas cores caixa com 40 unidade caixa com 24 unidades
Cademo capa dura l0x I espiral 2OOfolhas pacote com 4 unidades
Caderno de desenho grande 43folhas espiral pacote com l0 unidades

l0

VLR
TOTAL

3,50

23,41

7 lq

unid

1000

5',7,07

calxa

1000

5

unid

t000

4.0,1

catxa
pacote

50

60,00
85.00

7.08

sextaYada, transparente.

l.l
l5

Caneta para escrita em CD caixa com l2 unidades
Carbono dupla face a4 caixa 100 folhas
Cartolina diversas cores pacote com 100 unidades

l6

,..11-OR DO LOTE

LOTE
1"1

l8
l9
20

2t
23
I

21

,<
26
27

I

s22.880,00

I

02

I

Clipe l/0 em aÇo niquelado çaixacom 100 unidades
Clipe 210 em aÇo niquelado caixa com 100 unidades
Clipe 3/0 em aço niquelado caixa com 50 unidades
Clipe 4/0 em aço niquelado caixa com 50 unidades
Clipe 8/0 em aço niquelado caixa com 25 unidades
Cola branca a bâse de PVA. não tóxica. lavável - lO0Ogramas
Cola branca escolar 90g - látex de pva e aditivo plastificado
pacote com 6 uni
Cola para EVA 90 gramas. pacote com 3

calxa
catxa

unid

Cola bastão 89
Cola branca 500 gr

unid

unid
catxa

Colacolorida25g

-

r000

àbasede acetalo de polivinima(PVA) não

4.040,00
3.000.00
85.000.00

I1.920,00

5.96
5,96
5,94
5,94
6,99
25.00

11.920,00
I 1.880.00
I 1.880.00
13.980.00
7.500.00

3.8 8

'7.',160.OO

1000

t3.46

2000
1000

4,91
14.25

500

14,97

13.4ó0.00
9.820.00
14.250,00
7.485,00

unid

1000

un id

3000

8.06
2.4s

8.060.00
7.350.00

calxa
catxa
catxa

unid
un

id

2000
2000
2000
2000

2000
100
2000

atóxica caixa com 06 unidades
28
29

Cola de isopor 90g caixa com 12
Cola em silicone grosso IKG

PC. BerDàrdo ( oelho dc

{lmridâ. n" 863. (.entro.Sào Bernârdo - u.\, ( uP: 65.550-000

-
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q.

PEOCESSO
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u00

JViODALIDADE

VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O BERNARDO*
ESTADO DO MARANHAO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA

4/

CNPJ: 06.125.389/0001-88
30

Cola gliter (cores diversas) 23g.

3l

Corretivo líquido -composição: água, pigmentos brancos
sinletica. nào lóxico. .caixa com l2

32
33

Crachá com clips removível com 100 unidades
E.V.A. 42x60 - pacotes com l0 folhas cores variadas
Envelope convite 162 x225 cores variadas, caixa com 100 unidades

34
35
36
37

38
39
40

4l
42
43

44
45

46
41
48

e resinas

Envelope de oficio I 14x229
Envelope ouro 80xl l5
Envelope para visjta colorido 72x108
Envelope para carta I 14 x 62 caixa com 100 unidades
Envelope saco grande 26x36 com 250
Envelope saco médio 24x34 com 500 caixa com m/5
Estilete estreito 09 mm
Estilete largo l8 mm
Etiqueta A4 caixa com 100 folhas
Extrator de grampos simples
Fita 45mmx50m papel Kraft.

Fita 45mmx50m polipropileno transparente rl com 5 uni
Fita durex colorida - caixa com 06 unidades. l2xl0

4S

Fita durex comum l2mmx40m
Giz de cera - ceras e pigmentos orgânicos atóxicos estojo com

50

Giáode cera - ceras e pigmentos orgânicos atóxicos estojo com

unid

s00

19,80

unid

5000

2,82

50

198,00

pacote

9.900,00
14.100.00

rolo

t00

pacote
pacote

500
400

unid

2000

calxa

5000

2,47
4,60

9.900,00
17.020.00
2.346,50
2.560,00
2.040.00
2.360,00
2.77 5,00
7.000.00
13.000.00
7.000.00
5.200,00
2.370,00
1.260,00
2.148.00
4.625,00
4.892.00
4.940,00
23.000.00

estojo

4000

8,r0

32.400.00
I I .195.00

unid

-5

00

34,04

und

50

46,93

unid
unid
un id

4000
4000
4000

0,64

catxa
catxa
çalxa

150

t8,50

100

70,00
260,00
3,50
5,20
79,00
4,20

50

unid
unid

2000

carxa

30
300

unid

1000

0,51

0.59

21

,48

o )§
12,23

12 unidade

l2 unidade.

5l
52
53
54
55

56
57

58
59
60

6l
62

63
64

Grampeador médio 2616 30 folhas
Grampo 2616 com 5000
Placa lsopor 40mm

Isopor bola l5omm
Isopor bola 250mm
lsopor bola 35mm
Isopor bola 50nrm
Isopor placa l5 mm
Isopor placa 30 mm

Isopor Placú5mm
Lã cores variadas rolo com ,10e
Lápis de cor de madeira -grande a base de pigmentos
aglutinantes e ceras estoio com 12 unidades.
Lápis de cor de madeira -grande a base de pigmentos,
aglutinanles, carga inerte e ceras- estoio com 24 unidades
Lápis grafite n".02 comum caixa. com 144 unidades
VALOR DO LOTE 2

unid

500

l) lo

calxa

400

15,7 6

folha
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid

250
250

26,00

150

28,8

13,80

ó.304,00
6.500.00
3.187,50
4.321,50
965,00
1.750,00
4.035,00
4.455,00
4.140,00

1500

q r§
l§ §l

23.29s,00

carxa

800

1§

r§

28.200.00

calxa

200

49,20

500
500
500
goo

rolo

300
300

catxa

12,75
r

I ,93

3,50
8.07
14,85

2.',115,00

9.840.00

419.064,50

LOTE 03
65
66
67
68
69
70

7l
12

Liga de elástico n" l8 (l00er)
Livro de atas sem margem 100 folhas
Livro de atas sem margem 200 folhas

LivÍo de ponto 2 assinaturas loofolhas
Livro de protocolo
Marca texto diversas cores
Marcador para quadro branco, caixa com l2 unidades
Marcador permanente (Pincel atômico) - resina termopliística, tinta
a base de álcool, corantes e aditivos (azul, preto e vermelho)
caixa com 12 unidades

pacote

200

9,12

unid
unid
unid
unid
unid

200

18,5

100

100

r00
2000

und

100

unid

1000

r

'Iá 7t
26,00
23,24
3,50
54,09
4,93

PC. Bernardo Coclho dê Almeidâ, n'863, Centro,SÀo Bernrrdo - MA, Cf,P:65.550-000

1.824,00
3.702,00

147100
2.600.00
2.324.00
7.000,00
5.409.00
4.930,00

IPM

.

FOLHA
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PPOCESSO
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MODALiDADE
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO B ERNARDo.'i/lST0
ESTADO DO MARANHÂO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 _ CENTRO _ SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88
Massa de modelar - composição: pamfina, ceras e pigmentos
alóxicos com 12 cores
Papel a4 reciclado branco 210 x 297 mm resma com 5O0folhas.
75glm2, em embalagem revestida extemamente com polipropileno
resislente à umidade.
Papel A4, medindo 210x297 com l0 remas
Papel cartão tamanho TM A4
Papel color set, gramatura de no mínimo 1509m2, diversas cores,
medindo aproximadamente 48,0 x 66,0 cms
Papel crepon 0 48x2mts pacote com10 folhas
Papel madeira ó6x96 com 100 folhas
Papel oficio 2. medindo2l6x330, resma com 500 folhas
Papel sulfite, formato a4, gramatura de no minimo 75glm, branco,
embalagem de papel plastificado, com t0ofolhas resistente a

73
14

75
16
7'7

7E

79
EO

8l

1000

12.06

12.060.00

restna

500

42.00

21.000,00

calxa
pacote
pacote

I000

I10,00

300
250

10.51

310.000.00
12. I 53.00
8.247,50

pacote
pacote

300

15.30

100

Íesnra
pacote

250
100

85.00
58.00

pacote

20
30
30

un

id

t)

1

qq

1,30

4.590,00
8.500.00
14.500.00
2.260.00

umidade.

adesivo tm a4 (pacote com 50 und) l50g
almaço com pauta 400 folhas

82

Papel

83
84
85

Papel

E6

Papel celofane diversas cores com 50 folhas

87

Papel color set diveÍsas cores l50g/m2 48,00 x 68,00 pacote com 20

resma

Papel almaço s/ pauta com 400 Íblhas

ICSMA

Papel camurça diversas cores pacote com 20 folhas

pacote
pacote
pacote

30

75.00
62,00
62,00
38,00
79,00

30

3

t,00

2.3'70.00
930,00

t2

39.09
57.40

r.148,00

t0

1.500,00

r.860.00
t.860.00
1. r40,00

folhas
pacote
pacote

Papel de seda pacote com 100 lolha-:

88
89

Papel Laminado

com ,10 Íblhas

20

Y,4I,0R DO LOTE 3

LOTE
90

9t
92

93
94
95
9ó
97
9E

99

r00

t0t
102

t03
10.ú

105

l0ó
101

108
109
I l0

l

tt2
I

r3

469,08
135.849.s8

O.I

Pastn de plástico com elástico oficro
Pasta pvc transparente 6 cm
Pasta suspensâ marmorizada envernizada
Pasta sanfonada em pvccom 3l divisórias tamanho A4
Percevejo caixa com 100 unidade
Perfurador metálico 02 Íuros 100 folhas.
Perfurador metiílico, com capacidade para perfurar no mínimo 70
folhas de papel 759./m3
Pincel de pelo n' 02
Pincel de pelo n" l2
Pincel de pelo n' l6
Pincel Hidrocor fino com l2 unidades
Pincel Hidrocor Grosso com l2 unidades
Pistola de cola quente grande
Pistola de cola quente pequena
Porta lápis 3 lugares
Prancheta tamanho oficio acrilico diversas cores

60

4.50

270,00

id
id
id

100

I 1.00

l . 100,00

2000
2000

unid
unid

400
210

20,00
20.00
4.10
60.00

40.000.00
40.000.00
1.640,00
14.400.00

unid
unid
unid
unid
unid

500

5.05
5.05

2.525,00

i40
t50

§ 05

|]0

r4,00
4 05
r05,00

810,00
4.200.00

3,90
562,00
3 60,00

11.240.00
3.600,00

unid

Pasta aba % oficio transparente
Pasta arquivo morto em tóxica polionda
Pasta AZ oficio lombo estreito em PVC
Pasta AZ oÍlcio lombo largo em PVC
Pasta c aba e elástico diversas cores (papelão).
Pasta caíílogo para 100 envelopes com 04 furos e de espessura
media.
Pasla classificadorpvc com grampo trilho
Pasta com grampo trilho de papelão plástico

un
un
un

id

200
40

calxa
unid

20

unid

t0

unid

400
100

un

I

id
un id
estolo
estoio

50

un

400
I

400

'1.00

1.00
5,98
21.30

,100

|

unid
unid
unid

400
400

id

600

38,20
32,00
22,00
3.00

un

PC. Bernârdo ( oclho dc \lmeidâ. n" E6l, ('ertro.Sào BeÍnârdo - 11.\,

,100

5,01

( UP:65.550-000

I .7

t7,00

7 57

,50

r.820,00

195,00

1.600.00
1.600.00
2.392,00
8.520,00
6.004.00
1s.280,00

r2.800.00
8.800.00
1.800.00

PM

.

1

FOLHA NO
r PROCESSO

MODALiDADE

a

VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO RERNARDO
ESTADO DO MARA\HÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'Eó2 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.t25.389/0001-88

tt4

Prancheta tamanho oficio

unid

600

l5
I l6

Quadro bmnco de acrílico alumínio 120 x300
Quadro branco de acrílico alumínio 90x1?0
Reabastecedor de Almofada para carimbo 90ml
Reabastecedoçara pincel para quadro de tóxica branco
Reabastecedor para pincel atômico 40ml
Régua de 50cm
Regua plástica transparente 30cm
Tecido TNT cores variadas
Tesoura de Picotar I6cm
Tesoura grande com ponta 212 cm
Tesoura. sem ponta. escolar. divesas cores inox, l0 cm
Tinta suache à base de ásua caixa com 6 unidades
Tinta para carimbo azul preta.l0ml
Tinta para rosto tóxica coniunto com 06 unidades de 30 ml
Tinta para tecido cores variadas 37ml

un

id

l0

unid

30
200

I

tt7
1t8

ll9
120

l2t
122
123

t21
125

126
121

128

129

id
unid
un id
unid
un id

un

100

500
1000

152,00

4,60

q5Á
8.60
4.20
2.60
6.00

2.

22,30

l 1.150,00

t000

§)n

5_200.00

6,5 5

unid

500
500

catxa

200

unid

200

unid
unid
estolo

.1.,10

2.00
6,80

3

5.00
2.200,00
6.400.00
1.360.00
219.990,50
3.2'7

1.627.781,58

Recurso Próprios e Federal

Financeiro

ADMINISTRAÇÀO
04.t22.0050.2012.0000

-

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISl'RAÇÃO
3.3-90.30.00 - Material De Consumo
IO.I22,O83g.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAVÍRUS (COVID- l 9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

EDUCAÇÃO
Dotação

Orcamentária

12.36r.0050.203s.0000 - MANUTENÇAO DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361,0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

ASSIST]ôNCIA SOCIAL
08.I22,OO5O.ZO73.OOOO - MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243 .0835.2094.0000 - MANUTENÇÂO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE
VINCULO.SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

PC. Bernardo (loelho de

^lmeidr,

t00.00

2.600.00
1.800.00
3.850.00

'7,70

I',4LOR DO LOTE 1
Y.4LOR TOTAL R$: 1.627.781,58
( UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUÁTRO REAIS
E CINQUENTÁ E OITO REATS)

Recu rso

4.380.00
15.309,00
4.560.00
920.00
956.00
860,00

r0,30

300
500
500

nrts

unid

I

100

7,30
5

n't63. Ctítro,Slo Bernardo - N{A' (lllP:

65.550-000

i
I

PM

-

L\

FOLHA NO

PPOCESSO

1 ô,)

o

]iVODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B ERNARDq'.JIST0
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDo coELHo DCENâiT.:,ll*i';,3Í3;§.ntoo - sÃo BERNARDo/MA
08.122.0834.2093.0000 - MANUTENÇÃo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

t-

Do nRoGRAMA G-sues cesrÀo

oll22.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTo oR pNlencÊNctA Do Novo
coRoNRvÍRus (covrD- r 9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
0t.244.0834.2097.0000 - MANUTEI TçÀo oo ceNrRo DE REF. EM ASSIST
SOCIAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2098.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM
ASSISTSOCIAL-CREAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
SAÚDE
10.302.0290.2060.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPTTATS E UBS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
IO.I22.O839.220í0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERCENCIA DO NOVO
coRoNAvÍRUS (COVTD- I 9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
t0.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO Do FUNDO MUNTCIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
r0.l0 r .0140.2071.0000 - MANUTENÇÃo Do PAB - Flxo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÀO DO PrSO DE VrGrLÂNCrA
EPIDEMIOLÓGICA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
.lustificati\'a
Vigência do

Contrato

Visa atender a demanda anual para fomecimento de material de expediente para as secretarias do
município. Melhorando a qualidade do atendimento do setor público.
A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2(doze)
lrl CSCS

Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento.

Prazo de
Entrega
Ad iudicação
Local de

entrega
Unidade
Fiscalizadora

a

Ordem de Fomecimento. Prazo inevogável. O
Descumprimento estií sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no item l4'do
Edital.
PÍazo: 15 (quinze) dias úteis após

Por Preço Lote.
Sede da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo/MA

Setor de Compms e Contratações da Prefeitura Municipal

.,q !Lt*,.-t(

f-,,-,

Secl l$ltrÀícipal ãe Admlnistt(ao
Mryroel Jésus Silva de Sousa

-

(

P(]. B€roâÍdo Coelho dc Almeidâ. n" 86J, ( entro,Sto Bernrrdo -

Ií4, CIP:65.550-000

Êií - F0L"qA
l;:pr1.;;g5g
i

PREFf,ITURA MUNICIPAL DE sÁo BERN
ESTADo oo nrenenuÃo
PRAÇA BERNARDo coELHo DE ArI,T.".,lâi,rr3fã;J;.NrRo

No

?/ t

*:t-,,-,rttoa»E

- sÃo BERNARDo/MÂ

EDITAL Df, LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO3/2021
ANEXO TI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP
Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Ref.: PREGAO ELETRONICO SRP N"003/2021

Prezados Senhores.

(nome da
sediada em

representante

legal

empresa)
(endereco completo)

.

CNPJ

no

, por intermédio de seu
da Carteira de
, requer a Vossa Senhoria o

portador(a)

Sr(a)

Identidade no
e do CPF no
aÍquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na
condição de EMPRESA DE PEQLTENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de
1411212006. Código do ato:316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE
PEQIjENO PORTE

(.

.),.

.

..de

de202l.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do repÍesentante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

PC. Bernrrdo Coêlho de Almeidr,

n't63, CeÍtro,Sio Bêrnrrdo - MA, CEP: 65.550-000

ril

Fi{ - í0"HA
i

irrril.f;SSO

No
a)

rO \

14L]!TitiDA»E
PREFEITURA IIUNICTPAL DE SÁO BERN
ESTADO DO MÂRÂNEÂO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N" 862 _ CENTRO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

I

qrr )

? ,

i{)
.

SAO BERNARDO&IA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/2021
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTf,NCIA Df, IMPEDITIVOS
Ílma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL

Prefeitwa Municipal de São Bemardo

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/2021

Prezados Seúores,

O

representante legal da empresa
DECLARA,
, CNPJ no
que
data, não
32,
Lei
n"
8.666i93
até
esta
penas
2",
do
art.
da
Lei,
nos
termos
do
sob as
da
§
ocoÍreu neúum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em
epí$afe.

abaixo assinado,
( nome da emDresa)

na

qualidade

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

de

......

de202l.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identiÍicado)
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EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/2021
ANEXO TV
DECLARAÇÃO DE

DO EDITAL

Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bemardo
RCf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"OO3i2O2I

Prezados Seúores,

nome da

CNPJ

em

no

sediada em
endereço completo)
, por intermedio de seu
portado(a) da Carteira de
representante legal S(a)
Identidade no
DECLARA, que tem
e do CPF n'
pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os
documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da
respectiva pÍoposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as
condições estabelecidas no referido Edital e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo a
(

presente.

(...)

de

...

de202l

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

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

PC. Bernrrdo Coelho de Almcidr, n'863, Centro,Sio B€fnârdo - MÀ, CEP: 65.550-000

pi4

- r0LHA

No

q

;"t'i.':so ro}(ooCi
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÁO BERN ARfr,6i.,,.iir'i.{

IiADE

tlL

I

ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' E62 _ CENTRO _
CNPJ: 06.125.3t9/0001-tt

EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OO3/2021

ANEXO V
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
xxxflI Do ART. 7" DA CONSTITTTIÇÃO TEDERAL

rNcrso
Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo
REf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO3/2021

Prezados Seúores,

em

(nome da

.

empresa)

çatqplgtal

CNPJ

no

(§ldçIçça
sediada
, por intermédio de seu
representante legal Sr(a)
portador(a) da Carteira de
Identidade n'
e do CPF no
DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.ó66, de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partiÍ de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

( ....)

de

de2021

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXOVI
Df,CLARAÇÃO DE YIRACIDADE
Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo
RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO3/2021

Prezados Senhores,

(nome

da
(endereco

,

empresa)

CNPJ

no

sediada em
completo)
, por intermedio de seu
representante legal Sr(a)
portador(a) da Carteira de
Identidade n'
e do CPF no
DECLARA, cumprir os
requisitos de habilitação e que .rs declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4" e 5' do art. 26 do deqeto 10.02412019 .

(. .), . de

. de2021

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

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

PC. B€rnârdo Coelho do AImeidr, n'863, Centro,Sio B€rnrrdo - MA, CEP: 65.550-000

)

i

ft,r - roull

tuo

'\U 9C)

c

[)ADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADo oo pranarHÃo
PR{ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' Eó2 _ CENTRO

O BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-8E

EDITAL DE LICITAÇÃO
ANEXO

VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2O2IO00.3I2I - CPL

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a pârtir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento,
Maranhão, com sede administrativa,
sob

o

Município de São Bemardo, Estado do
nâ Prefeitura Municipal, localizada na
inscrita no CNPJ
representado neste ato pelo gestor responsável
RESOLVE, registrar os preços da empresa

no

lnscnta

o

CNPJ sob o

com

sede na
cidade
representada pelo
nas quantidades estimadas na seção
quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por
item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei no. 8.666193, Leí
n". 10.52012002, Decreto n' 10.024/19, Lei Complementar n". 12312006 e suas alterações, e
em conformidade com as disposições a seguir:
no

no.

CEP:

1. DO OBJETO

'licitação
presente
tem poÍ objeto o Registro de Preço para futura Aquisição de
material de expediente, para atender as necessidades das secretarias municipais de São
BemardoiJvÍa., conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus

l.l

A

anexos.

I-

Este instrumento não obriga aos ORGÃOS 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
fornecimento, em igualdade de condições.
I .1

.

2 ÁDESÃO DE ORGÃOS NÃOPÁRTICIPANTES
2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de

PC. Bernardo Coelho de Almeid.,

r'863, Centro,Sio Berrrrdo - MA, Cf,P: 65.550-000
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órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame
licitatório mediante 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 ao órgão
gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classifica$o.

2.3

Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
não
fomecimento,
independentemente dos quantitativos registÍados em Ata, desde que o fomecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

ou

do

2.4

As aquisições ou contrataÇôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, 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 paÍicipantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente
3.

DA GERÊNCU DA PNESENTE ÁTÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1

O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de

São Bemardo -

MA.
3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (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 Secretaria Municipal de
Educação;

-

4.

DOCONTRATO

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

EMPRESA

DESCRIÇAO
DO ITEM

MARCA.

UND

QUANT

VALOR
UNTTÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DÀ ENTREGÁ

PC. Bern.rdo Co€lho de Almeidr, n'863, Centto,Sio Betnrrdo - MA, CEP:65.550-000
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5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de ÍefeÍência do Edital de
forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.
5.2 - O prazo miiximo para entÍega será dirírio conforme solicitação e pedido efetuado pelo
departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

-

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

-

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

6.2

6.3

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

- A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
64

inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximiná das penalidades a que esta sujeita
pelo não cumprimento dos pÍitzos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outÍas julgadas necessárias para o recebimento de
correspondência;

-

Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho,
previstas nas norrnas regulamentadoras pertinentes;

ó.6

-

Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será

6.7

exercida por esta Prefeitura;

-

Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em cÍrso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contÍatada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das

6.8

autoridades competentes e as disposições legais vigentes,

ó.9

-

Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta

apresentada;

6.10
Ata.

-

O aftaso na execução cabení penalidade e sanções previstas no item 12 da presente

PC. Bernârdo Coelho de Almeid!, n'863, Centro,Sío Bernardo - MÂ, CEP: 65.550-000
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7.

-

O BERNARDO/MA

DÁS OBRIGAÇÕES DÁ CONTRÁTÁNTE

-

7.1

Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens

regi strados;

Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
7.2

-

7.3

-

Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

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

.5

7
Neúum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente
de liquidaçâo 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

-

Fiscalizzr a execução das obrigações assumidas pelo contratado

7

-

8.1

O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente

atestada pela Secretaria responsável;

-

8.2 O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaUfatura, descrição do
item fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

-

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão
devolvidas ao fomecedor, para as necessilrias correções, com as informações que motivaram

8.3

sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4

- Neúum pagamento isentará o

FORNECEDOR/CONTRATADO das

suas

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

-

8.5 O Contratante não efetuaÉ pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com teÍceiros por intermédio da operação de

"factoring";
8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serâo
de responsabilidades do Contratado.
9. DO

REAIUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços registrados mânter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste
9.1

-

PC. Bcrnrrdo Coelho de Almeida,
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instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo

o

repasse do

percentual determinado.
9.2

Os 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 ÍegistÍo;

-

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

- Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata
e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais 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 compativeis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à media daqueles apurados pela Prefeitura.
IO. DO CANCELÁMENTO DÁ ÀTÁ

-

DE REGISTRO DE PREÇOS

A

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

10.1

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

b) Quando o lornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78
da Lei 8 666/93;

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

d) os preços registÍados se apÍesentaÍem superiores aos praticados no mercado,
e) por razões de interesse público devidamente demonstradâs ejustificadas;

f) descumpnr qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
Oconendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor seni informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da pÍesente Ata.
10.2

-

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

10.4 A solicitação do fomecedor píIÍa cancelamento dos preços registrados podeni não ser
aceita pela Prefeitura, facultando,se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
Edital.
10.5
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

-

10.ó - Caso a Prefeitura não se utihze da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual inlringida.
I

0

7

A Ata de Registro

de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade,
11.

DOS PREÇOS

-

11.1 Os preços apresentados na proposta devem inclúr todos os custos e despesas, tais
como: custos diÍetos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, segúos, fretes, lucro e outÍos necessários ao cumprimento integral do
objeto desta Ata de Registros de Preços.
12. DAS

PENÁLIDADES

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 8.666193, incidentes
sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) ate o limite do 10" (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11" (décimo primeiro) dia de
atraso.
'12.2

Sem prej uízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da tei 8.666i93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bernardo, atraves da
Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à
Contratada multâ de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

-

12.3 - Se a adjudicatriria recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, gaÍantida prévia e ampla defesa,
suj eitar-se-á as seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de aÍé 10Vo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

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