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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNrCO SRP N'014/2021

PROCE§SO ADMtNISTRATIVo Ns 20210023 /2021 . CPL

1.2. O proced im ento licitatório obedecerá integrâlmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,
sob a égide Constituição da República l-ederativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administraçâo
Pública; Lei Fedeml na 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o arL 37, inciso /ü1, da Corlstituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo
aplicadas ainda todas as suas alteraçôes; Lei l-ederal nq 10.520, de 17 107 /2002: Institui, no âmbito da t,n ião,
Estados, Distrito l'ederal e Municípios, nos termos do al.L 37, iuciso XXl, da Constituição Federal, modalidade
de licitaçâo denominada pregão, para aquisição de bens e serviços cornuns, flecreto ne 10.024/19 de 20 de

Setembro de 2 019,Regulamen ta o pregão, na forma eletrônica, para aquisiçào de bens e serviços comuns e
serviços comul]s de engenharia, e dá outras providências, Decreto Muoicipal na 010/17e Lei Complementar
nq 123, de 1+/1,2/2006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microenrpresa e da Empresa de Pequelo Porte e

altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e
sutlsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como
as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3, O recebinento das propostas será a paftir das 19:00ht s/min (dezenove horasJ do dia 04 de rnaio de

2021. 0 início da ses-são pírblica será às 14r00h00min (quatorze hotas) tlo dia 14 de maio de 2021, no
endereço eletrônico lrrww.nr:rtaldecomprasuublicas.com.br, no horário de Brasília - DF.

1.4. A enrega da proposta leya a participante a aceitar e acatar as Irormas contidas no presente Edital.

1.5 A Ata de REGISTR0 DE PREÇ0S, dulallte sua vigência, PERMITE ADEsÃo por qualquer (rrgào ou

entidade da Administração inclusive autarquias íederais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,

estâtais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador.

2.1" Registro de Preço para íutura Locação de veículos, para atender as nece
de São Bernardo/MA.

eitura Munici pil

3.1. Poderão participar deste PreÍliio

3.1.1.Quaisquer empresas interessadirs que se enquadrem Ixl ramo de atividade peftinent.e ao objeto
da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive qtlallto à documetrtação, constantes
deste F:dital e seus Anexos:

?:;::TüNM
Rubricã-:-?-:

1.1. A PREFEITUR MUNICIPAL DF.SÀU BljR NAR D0/MA/MA, por nrcio (la COMISSÀO I'ERr\4^NhN', .: DE
LICITAÇÃ0 - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna pliblico para conhecimento dos interessados
que fará realizar o pru(.esso licilar óno na modülrrlade PREGÀO, enr srra Íornrc ELETRÔNlCA, REGIsTRo DE
PREçO sob o na SRP Ol4/Z0zllProcesso A(lnrinistrativo np 2O270023/2021- CPL, do tipo menor preço,
dividido por lote disputado por item o certame se realizará, às 14h00nrin lQuatorze horas) do dia 14 de
maio de 2021, destinado ao Registr-o de Preço para futura Locação tle veículos, para atendel'as necessidades
da Preleitura Municipal de São tsemardo /Ma.,conforme descrito ueste lidital e seus Auexos.
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+.1., Não poderão participar deste Pregào

4.1.1.Empresas que nào atenderenr às condiÇões deste Edital

4,1.2. Empresas que este,ârn enl concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquitlaçào;

4.1.3 §mpresas que teDhanr sido tleclat adas inidôneâs por órgão da 
^clrninistr.lção 

Pública, direta
ou indireta, íederal, eslatlual, trtut'ticipal ou do Distrito Federal, por rneio de ato publicado no
Diár'io OÍicial da União, do l.lstado ou do Municipio, enquarlto perdurarem os motivos
determinantes da puniç:ro. lgualrnente não poderão participar as empresas suspensas de
licitar e cortratar conl a Preíeitru a Municipal cie SÃO BERNARD0/l\44, Fls^tado do Maranhão.

4.1.4. Empresas Ieunidas em consórcio, que seiarn controladas, coligadas ou sutlsidiárias entre si,
qualquer que seja sua lbrnra de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgâo ou eütidade vinculada a Prefeitura Municipal de São
Bernardo/MA, bem assirn a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

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

intransferível,paraacessoa0sistemileletrôniCo,noSite@,

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica Iesponsabilidade legal da LlCITANTE ou de
seu representante legal e presunção (le sua capacidade técnica para realizaçâo das transações itrerentes ao

Pregào Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transaçào efetuada diretamente ou por seu representante, não cabeDdo ao provedor do sistema ou a

Prefeitura Municipal de SÀO EERNARD0/MA. responsabilidade por eventuais darros decorrentes do uso

indevido da senha, ainda que pol terceiro\.

5.4. Quando da participaçào das microempresas e empresa de pequeno ltoItc deverào ser dotados os

critérios estatlelecidos no art. 44 da Lei Complementar ne 123, de l4/12/2OO6t lrstitui o [istatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequerlo Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela

Lei Complementar na. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiafiamellte, llo que couber, as disposições da Lei

n! B.í)66/93 e suas allerr!rles pr)5t(ri(,r't'\.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em cartório, a seguinte documentâção:

6.1.1 Habilitaçãolurídica

aJ Requerimento de empresário, lo caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário;
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tr) Áto constitutivo, estatuto ou co[trato social em vigor, devidamelte registrado, etn se
tratãndo de sociedades comerciais, e, no câso de societlade por açôes, aconrpanhado de
documentos de eleição de seus administradores; CPF e RC dos Ernpresarios.

c.) lnscrição do ato constitutivo, llo caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercÍcio; Cl,f e RG dos Empresários.

d) Decreto de autorizaçrão, eln se tmtando de empresa ou sociedade estrangeira em
funciollamento no País, e ato de registro ou autorização para fLlnciotlamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

eJ Ceftidâo lispecifica expedida pela Junta Comercial de Origen da LicitaDte, dentro do
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.7.2 RegularidadeFisca[:

a) Prova de inscÍição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPI;

bJ Certidão Conjurta Negativa, ou Certidão Conjurta Positiva corn efeitos de Negativa, cle

Tributos e Contribujçôes lredeÍais e DÍvida Ativa da Lnião, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da l'azenela, eomprovando ;r regLrlaritlade para conl a
Fazenda Fedelai:

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidâo Positiva com et-eitos de Negativa, expedidã pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovaDdo a regularitlade para com a Fazendâ
Estâduâl;

dJ Certidão Negativa, ou Certidão positiva com efeitos de Negativa, quanto trívida Ativâ do
Estâdo, expedida pela Procuradoria Gelal do Estado do domicÍljo ou sede do licitante;

e) Certificado de Regularitlade de Situação do FGTS - CRF, emitido lrela Cajxa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regularidade pel?nte o Fundo de Garantia por'fempo de
Serviço;

0

sl

hl

Certidão Negativa da llivida 
^tiva 

do Muricípio de origeln:

Certidão Negativa de Débjtos (lo município de origem da iicitante;

Alvarii de Licença, Funcionamento e Localizaçâo do estabelecimento do licitante.

6.1.3 QualificaçâoEconômico-Financeira:

a) Ceftidâo Negativa de Falência e Concordata enitida peio cartório distribuidor da sede do
licitârtte.

b) Balanço Patlimonial, devidarrente registrado na Junta Comercial do Êstaclo de origem da
licitante.

fJ Certidào Simplificada expedida pela funta Courercial de Origem da Licitante, dentro do
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.
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c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do BalaDço de Abertura.

6.1.4 Regularidade TrahalhisL.l:

al Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em w\a/wtst.gov.brJ, em
cumprirnento à Lei »e 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a lustiça do Tratralho.

6,1,5 Qualificaçâo Técnica: Cumprimento do disposto no aft. Il, § 1e cto art.30 da 8.666/9.3

âJ Comprovação de aptidão no desenrpeDho de atividade peúilente e colnpatível cm
caracteristicas, quantidades e prazos com o obieto da licitação - Atestado(s) de
Capacidade Iécnica, lbrnecido(s) por pessoa jurÍdica de direito l,írblico ou privado,
quando for emitido por ente prjvado deverá este ser com lirma reconhecida de quem o
subscreveu; acompanhado de Notas Fiscais e Contratos/Publicações, que assegurem a
veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento Mli/EPP, coníorme modelo n0 Ánexo
IÍ,

6.3. Declaração de lnexistência de fatos supervenientes impeditiyos de habilitaçáo, na forma do § 2" do
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no
Anexo IIL

6.6. Declaraçào assinada pelo replesertante legal de Veracidade, a qual declata cumprir os requisitos de
habilitação e que as declarações infbrmadas são verídicas, conforme parágraÍbs 4' e 5' do art. 26 do decreto
10.024/2019 e conforme nroílelo no Anexo vl.

6.7. As certidões valerâo nus prazos que lhes siio próprios; inexistirdo esse prazo, [eputar-se-ão válidas por
90 (noventa) dias, contados de sua expediçào.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de pt?zo para apresentação dos docllmentos
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será
permitida excepcionalmerlte a inclusão de documertos que corroborem com a habilitação através de
diligência, salvo item 10.10.

6.9. As certidões expedidas pela Intemet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos

sites de cada órgão emissot'.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da olltenção e apresentação dos documentos
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habiiitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas
digitalmente atrãvés cle assiratura digital, para conferir aos mesmos auteuticidade e integridade.

6.4. Declâração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo
lv.

6.5. Declaração assinada pelo representatlte legal da Iicitante de que está cumprindo o disposto l1o inciso
)«XIII do artigo 70 da Constituição Federal, la forma da Lei na 9.tt54/99, conforme modelo do Decreto ne

4.358/02, conforme modelo no Anexo V.
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6.11. Serâo inabilitâdos licitântes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
^nexos,sejanr onlissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que

discordem das CIáusulas e normas do [idital, estando tbla do prazo previsto de lmpugJuação conÍirnne o art.
24 do Decreto 1,0024 /1,9.

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por
meio de lances em valores unitários dos itens com apreciação do menor preço.

8,1.4 LICITANTE será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu Dome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8,2. lncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações Do sistenla eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente d;r perda de negócios diante da irobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A pârticipação no Pregão dar'se'á por meio da digitaÇão cla senha privativa dâ LICITANTI e

subsequente encanlinhamento da pl'oposta de Preço exclusivamente por m€io do sistenla eletrónico, ate às
13lr30min [treze l']oras e trinta mirutos) do dia 14 de maio de 2021. (Hor'ário de l3rasíliaJ.

8.4. Como requisito p.rra a participação no Pregão, a LlCll'ÂN'lE tleverii manifestar, em campo pÍóprio do
sistema eletr'ônico, o pleno conirecimento e atendimento às exigências de habilitaçào previstas neste lldital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no
sistema Portal de Compras Públicas, setldo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca"
não identificando a empresa, "Vl Unitário" [valor unitário], "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" Io
prazo de execução nào poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5-1.4 proposta comercial, neste momento, llão deverá conter dados que identifiquem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Ptiblicas para retirar, alterar ou complementar a proposta fol'mulada.
A partil'do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Unla vez que a licitânte seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo

Portal de Compras Públicas a cópia da pl'oposta no endereço
Irttp;//www.portaltlecompraspublicas.cottt.bI l1B/de acordo § 2a art. 3B do Decreto 10024/ 19, tendo como

tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado,

8.7.7. A licitante deverá entregal i\ Comissão Pernranente de Licitação cópia da pl'opostir

de preços negociada e a planilha tle preços em Excel com a desc!'içâo completa do otljeto
ofertado, agora identiÍicando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e

devidamente assinada pelo seu representante legal.

B.B. A Proposta de PreÇos develá conter

8.8.1. Prazo de validade uão inferior a 60 [sessenta) dias cor-ridos, a cortar da data de sua

apresentação;

\
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Preço Unitário e total, expressos em reais;

Especificação clara do obieto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

Prazo de execução conforme clefinido no Anexo I: Termo de Relerência;

Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos
de qualquer natureza, r'esultante do íornecimento/serviçoj

8.8.6. Os seguintes dados da licitantei Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do
CNPL nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de
pagamerto.

8.10. Não serào consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
especificações deste Edital.

8.11- Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes,
liberados dos compromissos assumidos.

8.12. 0 prâzo de entrega/execução ser'á 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 ap.esentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcaíão com todos os custos decorrelltes da elaboração e apreselltação de suas propostas

9.1. A pârtir das 14:00h (quatorze horas) do dia 14 de maio de 2021, terá início a sessão pública do
PREGÃO ELETRONICO SRP Ne O14/2021, com a divulgação das Propostas de Preços recebirlas e, após
análise, início da etapa de lances, conforme Edital.

10.2. Iniciada a etapa conrpetitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivan1ente por meio de
sisterna eletrônico, sendo â licitante irnediatamente informada tlo seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

10.3. Ás licitantes poderâo oterecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos.

8.8.3

8.8.4

8.8.5

10.4. Só serão aceitos os lànces cujos valores forem inferiores ao últinlo lance pol ele ofertado e registrado
no sistema.

8.9, Declaração expressa de total concoldância com os termos deste Edital e seus Ánexos.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas
Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens â seguir, terdo por amparo legal aqueles
previstos no Decreto na 10.024/19.
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10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de nresmo valor, prevalecendo aquele que for receLrido e
registmdo em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessâo pública, as licitantes serão informadas, em tempo leal, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da
detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão Çom o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá pernranecer acessível às licitantes para a recepçâo dos lances.

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuaçâo no ceftame, sem
prejuÍzo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicação expressa do
Pregoeira aos parti(ipante(.

10.8. A etapa de lances da sessão priblica trallscorler norrrraltllente, neste processo optou se pela Modo de
Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (dezl rninutos os itens ficaranr aberto pra lances sendo
que a partir do Ba [oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do iten prorro€ando o tenlpo de
lance de 2(dois) em 2(dois) nrinutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance e sistema encerrará o
item, sendo vencedor a menor oferta.

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 200 reais

10,9. O Pregoeira ao tlepois rla disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assirn (lecidir sobre sua âceitâção.

10.l0,Encerrada a etâpa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comproval'a
situação de regularidade, mediante encaminhamento entregâ dos originais ou cópias autenticadas dos
documentos de habilitação e planilha da proposta em nlídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar
a autenticidade da documentação exigida confbrnre o aft. 26 do decreto 1,0.024/19 .

10.11.O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORÁ imediatamente após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da
aceitação do lance de menor valor.

'11.1. Na análise da proposra cle p|eços, será verificado o atendjnlento de lodas ils especificações e

condições estabeleci(l s neste Iidital e seus Anexus.

11.2. Analisada a aceitirbilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado (le iulgamento da
Propostâ de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não tbr aceitável, ou se a LICITANTE desatender às
exigências de habilitaçâo, o Pregoeira exan)inará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na orclem de classiÍicação, e assinr sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorlendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeir'â poderá negociar
conr a LICITAN'tE para que seja obtido preço melhor.
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11.4. Para fins de julgamento das propostas, será obsenado o disposto no art.44 da Lei Complementar
nq 123, de í4/12/2O06 Institlri o Estatuto Nacionâl da Microe:nplesa e da Empresa de Pequeno Porte e
âltera outf'os dispositivos leÍaais, alterada pela Lei Complementar nq, 147 de 07 de agosto de ?014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei nq 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores.

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

12,1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá marifestal imediata e motivadamente, a intenção
de interpor recurso, única e exclusivamente através do poÍal, para julgarnento do Pregoeira, no texto da
lntenção de Recurso deve conter os dados cle irlentificação com nome da Empresa e CNPJ, se aceito a
intenção lhe será concedido o prazo de 3 (tr'ês) dias úteis para apresentação das razôes do recurso, irnica e
exclusivamente através do portal, pam julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais
licitantes desde logo intinlados para apresentarem contrarrazões em igual número de tlias, única e
exclusivamente através do ponal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo"lhes
assegurada vista imediata dos aulos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na iDvalidação apenas dos atos insuscetíveis dc aploveitanrento

12.3. A falta de manifestação imediata e motivadâ do licitante importará a decadência do direito de
recorrer e a âdjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Corlissão
Permanerte de Licitâção da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, à Pça Bernardo coelho de
Almeida 863 -, Centro, SÃO BERNARDO/MA, durante os dias úteis, das OBrO0h (oito horas) às 12r00h (doze
horas).

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocâda pârâ assinar o contrato,
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições
estatlelecidas neste §ditâl e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de s^o BDRNARDo/M^, quando a corvocada não comparecer no
prazo estipulado no subitem 13,2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou,

ainda, recusar-se a assinálo, iniustificadanlente, convocar as LICIT^N'lES remanescentes, na ordeln de
classificação, sem preluÍzo da aplicação tlas sanções catríveis, observado o disposto tlo subitem 11 3.

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela

parte, durante o seu ftanscurso e desde que ocolra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de

sÀo BERNARDo/M^.

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da cxecução do certame, nào martiver a proposla, falhar ou

fraudar na execução do obieto licitado, comportàlr-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer'
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da arnpla defesa, ficará intpedida de licitar e contratar

processo:lQttCDfh'll
Folha: íC -Rubrica: rY

13.1. O resultado de julgarnento será submetido à Autoridade Comlletente para hontologação.
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com a Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquâr'rto
pe(lurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reâbilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensâo tle licitar, o
LlCl'l'AN'l'ü deverá ser descredenciado por igual período, sem preluízo das demais cominaçõ€s legais.

14.3. No caso de inadimplenento, o CON'lRA'IADO estará sujeitâ às seguintes penalidades

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atmso a cada 30 (tlinta) dias, llo percentual de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não seiam cumpridas lielmente as conrliçôes
pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4%o fquatro décimos por centoJ, na hipótese de atraso
no cumprimento de suas olrrigaçôes contratuais, calculada sobre o valor da fàtura;

14.3.4. Suspersão tempor'ária de pafticipaçâo cm licitação e impedimento de contratar con'l
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5

t4.3.6

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pírblica;

Á aplicâção da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica â incidência cunrulativa
das perralidades dos itens 14.3.2, -14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuizo de

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto Iicitado ou
caso haja cumulação de inadinrplemento 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, poderào ser aplicadas
conjuntamente com os itens 14.3,2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecüção de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela ruais vantajosa, pela ordem de classiÍicação, comunicando-se, em

seguida, a Conrissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

14,6, A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese (lo preço anterior, ficará sujeita às mesmas condiçôes

estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de cotnpetência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÀo ÍJIiRNARDo/M^.

15.1, Nâ Licitação para registro de preço llão é recessário indic.rr dotâção orçamelrúria, que somente será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Ârt.7q, §2s do Decreto

Federal na 7.892/2013 e alterações.

16.1. A contratação do otieto licitado será efetivada mediarte Contrato, conlbrme minuta constante no

Anexo Vlll.
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1.6.2. O contrâto, que obedecerá às c0ndições estabelecidas neste Edital e seus Arexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas
as obrigações e condições rle fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem corno a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte
integrante do Contrato, independente de transcrição.

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relaçào pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei na 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, ra qualidade, quantidade e periodicidade
especiÍicadas no Termo de Referência - Anexo Ideste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadirnplente. A Contratada
obriga-se a substituir os materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das
sanções cabíveis.

'[8.2. Os materiais/serviços deverão ser entlegues/executados integralmente sem falhas, de acordo com
as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de
FornecimentofServiço.

18.3. Os materiais/selviços deverão ser entregues/executados no local irdicado Do'Ielrrro de Referêrcia

19,1. O pagamento será eÍetuado nrensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade
Social, mediante a apresentação das Certid(les Negativas de Débitos como o INSS, FG Is e CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não supe or a 30 ftrinta) dias, contatlos da entrega da Nota
F-iscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será veriÍicada tambén sua

regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Ceúidão
Coniunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União.

19,2, É vedada expressamente à realizaçào de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, eln

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o pÍotesto de título, sob pena de aplicação das

sanções previstas neste iustrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATAD0 caso o mesmo se encontre enl situação irregular
em desconformidade com ileln l q.I.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento enr relação a eventuais dúvidas na interpletaçào do presente

Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no

endereço do Portal de Compras Públicas wwlv,portâldecompraspublicas.com.br. até 3 (três) dias úteis
anterior à data fixada no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devetrr se identificar devidamente
incluindo cpfou cnpj.

ProcessoXD{,t tü3ôô1À
Folha: lt4
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20.1.1.Em hipótese alguma serâo aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao
Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais emDresâs
que tenhâm âdquirido o presente Edital.

20.1.3.O Pt egoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no pftrzo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitâr subsídios forrnais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Coníorme previsto no aft. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das plopostas, qualquer pessoa poderii irrpugnar o ato convocatório destc Pregão, sendo que
tais impugnações deverào ser rnanifestâdas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de
Compras Pútblicas no endereço eletrônico, www.portrldecompraspulllicas.com.bt no prazo mencionado.

2L.2. A impugnação nâo possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidil sobre a impugnaçào no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento da impugnaçiio, corfolnle estatrelecido ro § la do art.24 do D eüeto 10024/19;

21.3. Acolhida à inpugnação contra o ato convocâtório, será designada nova data para a realização do
certame;

21.5 As empresas que não entrarenl com o pedido de IMPt,CNAÇÃO do Edjtal no prazo estâbelecido art.24
do Decreto 1002+ /1,9, ou p.u ticiparem do presente certame automaticamente estão concordaltlo corn
todas as cláusulas e regras prcvistii nesse Edital.

22.1,. Os casos nâo previstos e as dúvidas deste tdital serâo resolvidos pela Conrissão Permanente de
Licitação, com base à legislaçâo que se aplica a rnodalidade Pregão, sob a égide da Lei ns 10.520/02 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alteraçoes posterioles.

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 enr parte, a presente licitação, por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justiÍicar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocaçào de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretraúvel de suas normas e

observância dos preceitos legâis e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4. O obieto da presente licitaçâo poderá sofrer acréscinros ou supressões, confolrne previsto no § 1e do
ArL 65 da Lei 8.666193.

22.5. Náo havendo expediente na data fixada para â abertu|a da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que inrpeça a realização do certame nâ data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesnlo local, endereço eletrônico e horário
anteriormente estabelecidos, tlesde que não haja comunicação do Pregoeira em contr'ário.

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.
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22.6. 0 desatendimento de exigências formais rrão essenciais não importará no âfastamento do licitânte,
desde que sejam possíveis as afe Ções das suas 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 continuaçâo dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarâo à disposição dos interessados, gratuitamente, ro endereço
do Portal de Compras Públicas - endereço lvww.portaldecornprasoublicas,com.br.

22.9. 0 fornecedor de outra tlnidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais,
apresentâr, a declamção de idoneidade cla Nota Fiscal emitida pela Secretaria de [iconomia Finanças ou
Fazenda do Estado que haja tributado a operaçâo.

23.1. Constituem anexos do eclital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os
seguiutes ânexos:

23.1.1 Ânexo l- Terrno de Refêrência.

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

23.1.3 Anexo lll - Modelo de DeclaraÇão de inexistência de impetlitivos.

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

23.1,5 Anexo V - Modelo de Declaração que nâo emprega nlenores.

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo',lll - Minuta da Atâ de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato

SÂO I]ERNARDO/ MA, 28 DE ABRIL DE 202 t

Prcgoeira Municipal
Flliza dos Santos Araúio Lima
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EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 014/2021

ANEXO I

Obieto Registro de Preço para futura Locação de veículos, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Ne

ORD,
oBfETO QTD UND UNITARIO

1 LOCAÇÃO DE MÁQUINA
RESTROESCAVADEIRA DE PNEUS. (01
UNID)

1,2 MÊS 15.000,00

2 LOCAÇAO DE CAMINHÂO BASCULANTES
TRUCADOS TIPO CAÇAMBA COM
CAPACIDADE DE CARGA DE 12,00 M3,
COM TAMPAS DA CAçAMBA
HERMETICAMENTE FECHADAS. (02
UNID]

12 MÊS 16.000,00 192.000,00

3 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTES
TRUCADOS TIPO CAÇAMBA COM
CAPACIDADE DE CARGA DE 16,00 M3,

COM TAMPAS DA CAÇAMBA
HERMETICAMENTE FECHADAS. (O2

UND)

72 MES 16.000,00 192.000,00

+ LOCAÇÂO DE VEÍCULO AUTOMÓVE'
PASSEIO, COM AS EGUINTES
CARACTERÍSTICAS: 04 PORTAS
LATERAIS, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR
A 1.0, BICOMBUSTÍVEL (FLED, COM

CAPACIDADE PARA O5 PESSOAS, COM NO
MíNIMo AR-CoNDICIoNADo, DIREÇÃo
HIDRÁULICA/ELÉTRICA, DOTADO DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA. (02
UND]

12 MÊS 6.400,00 76.800,00

5 CAMINHÃO 3/4 C/CARROCERIA
(02 UND)

MES 16.800,00

VALOR DO LOTE I -

Ne

ORD.
OBJETO QTD UNIT o

842.400,00

TOTAL

1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP,
UTILITARIO, CABINE DUPLA, TRAÇAO
NAS QUATRO RODAS COM

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM
REDUZIDA, COMBUSTÍVEL "óITO
DIESEL S.10", DIREÇÃO
HIDRÁULICA/ELÉTRICA, AR

1,2 MÊS 24.000,00 288.000,00

TOTAL

I 
l8o.ooo,oo

72

I 
201.600,00
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CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS
NA! QUATRO PoRTAS, TRAVAS
ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS,

RETORVISORES ELÉTRICOS, AIR BAG
DUPLO, TODOS OS ITENS
DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.

QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO
TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM
M0T0RrsTA. (03 UND)

2 LOCAÇÃO DE VEÍCULo AUToMÓVEL,
PASSEIO, COM AS EGUINTES
CARACTERÍSTICAS: 04 PORTAS

LATERAIS, MOTOR ICUAL OU SUPERIOR
A 1.0, BICOMBUSTÍVEL (FLEX), COM

CAPACIDADE PARA O5 PESSOAS, COM NO
MÍNIMo AR-CoNDICIoNADO, DIREÇÂo
HIDfu{ULICA/ELÉTRICA, DOTADO DE

TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATóRIOS POR LEI.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM

COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA. (02
UND)

1,2 MÊS 6.400,00 76.800,00

2 CAMINHAO FORGÃO (01 UND) t2 MES 9.200,00 110.400,00

3 CAMINHÃO 3/4 C/CARROCERIA (02
UNDI

MÊS 204.000,00

VALOR LOTE II

Ns
ORD

0BlET0 QTD UNIT 0

679.200,00

TOTAL

I LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP,
UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, TRAÇÀO
NAS QUATRO RODAS COM

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM

REDUZIDA, COMBUSTIVEL ,ÓLCO

DIESEL, DIREÇÀO
HIDRT{ULICA/ELÉTRICA, AR
CONDICIONADO, E TODOS OS ITENS
DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM

MOTORISTA. I04 UND]

12 MÊS 32.000,00 384.000,00

2 VAN, COM CAPACIDADE PARA 21

LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM
PERFEITO ESTADO DE USO E

CONSERVAÇÃO PARA I'RABALHO DE

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
HEMODúLÍSE.
E TODOS OS ITENS DE ACORDO COM AS

EXIGÊNCIAS ES1ABELECIDAS PELO

CONTRÂN. QUILOMETRAGEM LIVRE,

SÊM MOTORISTA.
(02 UND).

"12 MES 3 0.000,00 360.000,00

1-2 17.000,00
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LOCAÇÂO DE VEÍcULo AUToMÓVEL,
TIPO PASSEIO, COM AS EGUINTES
CARACTERÍSTICAS: 04 PORTAS
LATERAIS, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR
A 1.0, BICOMBUSTíVEL (FLEX), COM

CAPACIDADE PARA O5 PESSOAS, COM NO

MÍNIMo AR-coN DrcroNADo, DrREÇÀo
HIDRÁULICA/ELÉTRICA, E ToDoS oS
ITENS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
MoT0RISTA. QUTL0METRAGEM LME,
SEM MOTORISTA.
(08 UND)

12 MES 2s.600,00 307.200,00

VALOR DO LOTE III

N0

ORD

OBJETO QTD.

1.051.200,00

TOTAL

1 LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PICKUP,
UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, TRAÇÃO
NAS QUATRO RODAS COM
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM
REDUZIDA, COMBUSTÍVEL 'ÓI,EO
DIESEL S-10", DIREÇÀO
HIDRÁULICA/ELÉTRICA, AR
CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS
NAS QUATRO PORTAS, TRAVAS
ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS,

RETORVISORES ELÉTRICOS, AIR BAG
DUPLO, E TODOS OS ITENS
DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM

MoTORISTA. (02 UNDI

72 MES 16.000,00 192.000,00

2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL,
TIPO PASSEIO, COM AS EGUINTES
CARACTERÍSTICAS: 04 PORTAS

LATERAIS, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR
A 1.0, BICOMBUSTÍVEL (FLEXJ, COM

CAPACIDADE PARA O5 PESSOAS, COM NO

MÍNIMo AR.CoNDtCIONADO, DIREÇÂO
HIDÚULICA/ELÉTRICA, DOTADO DE

TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATóRIOS POR LEI.

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM

COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA. [02
UND)

L2 MÊS 6.400,00 76.800,00

TOTAL DO LOTE IV 268.800,00
VALOR TOTAL

I,OT§ TV. AS§I§T.E§CIA SOCHL
UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNÁRDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MÂ
CITIPJ: 0ó.125389/0001-88

Recurso Próprios e Federal

Dotação
Orçamentária

Dotação Orçamentária:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil, conforme o Art. 7q, §2q do Decreto Federal np 7.892/2073 e alterações.

fustificaüva

Entendendo, que a Administração não dispõe de frota própria de veículos para
suprir as necessidades diárias, a administração recorre-se a terceirização destes
seryiços, por meio de procedimento licitatório onde se busque uma proposta que
melhor atenda às necessidades da administração municipal, dentro dos princípios
da legalidade para a execução dos serviços e segurança de seus usuários.

Vigência do
Confato

A Ata de Registro de Preços iniciâr-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de
12[doze) meses.

Prazo de Entrega

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

Adiudicação Por lote
Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Unidade Fiscalizadora Setor de Compras e Contratâções dâ Prefeitura Municipal.

Sec. Municipal de Administração
Manoel de fesus Silva de Sousa

Recurso
Financeiro
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PRAÇA BER\ARDO ('OELHO DU ..\L[IEIDÀ N'862 - (]E\TRO - S,iO BERN.\RDO/NIA
( NPJ: 0ó.125.389/0001-88

Dotação
Orçamentária

Dotâçâo Orçamentária:
Na Licitaçâo para registro de preço nào e necessário indicar dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil, coníorme o Art. 7s, §2e do Decreto Fedel?l ne 7.892/2013 e alterações.

lustiÍicativa

Entendendo, que a Administração não dispôe de frota própria de veículos pala
suprir as necessidades diárias, a administraçâo recorre-se a tel1]eirizaçâo destes
seryiços, por meio de procedimento licitatório onde se busque rrma proposta que
melhor atenda às necessiclades da administração municipal, dentro tl(}s principios
da legalidade para a execuÇão dos serviços e segurança de seus usuários.

Vigência do
Contr.ato

A Áta de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de
12(doze) meses.

Prazo de Entrega

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.
Prazo: 15 (quilrze) dias ílteis após a Ordem de Fornecimento, Prazo irrevogável- O

Descumprimento eslá sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no
item 14,do Edital.

Adiudicação Por lote
Local de entrega Sede da PreÍêitura Municipal de São Bernardo/Ma

Unidade Fiscalizadora Setor de Compras e Contrataça)es da Prefeitura Municipal

Sec. Municipal de Administração
M noelde lesus Silva de Sousa

Processo)01(C0â4fn?/
Folha: LU . 

-Rubrica: 

-k-
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PRAÇA BERNARDO COELHo DE ÂLMEIDÂ N'862 . CENTRO _ S,io BT]RN TRDOi Nt
(lN P.l : 0ó.125.3E9/000 l-88

EDTIAL DE LICITAÇÂO
PREGÀO ELETRÔNICO SRP NS 014/2021

ÁNEXO II

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipâl de SÂO BERNARDO/MA

REf.: PRECÃO ELETRONICO SRP N'014/202I

Prezados Senhores,

ínomP d, emnresa l CNPJ nq 

- 

sediada enr
por intermédio de seu lepresentante legal Sr(al

-[.-J, ---. de .-----.."..... de 202-l

íendeler:o aonrnletol
portador(a] da Cartcira de ldentidade nq e do CP! ne

requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e cleclara, sob as penas da lei, que se

enquadra na condição de EMPRtiSA Dtj PtQUtjN0 PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de
14 /12/2006. Côdigo do ato: 316 Descrição do Ator ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PIIQUENo P0RTE

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

[0bservaçâor em caso afirmativo, assinalat'a ressalva acima]

FJ,hTUP!.es&1
Rubricef>--



PR[}T]II'IiRA \TTINICIPAL DE SÀO BERNÂRDo
l-s rADo Do M.tR.\\H.io

PRA(]Â BERi\ARDO ( OUr,HO DE ALnEIDÂ I\' 862 - CENTRO - S iO BER\ÂRDO/NI,\
(l\P.l : 06.125.1E9/000 I -8E

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRtsGÃO ELETRÔNICO SRP N9 014/2021

ÂNEXO III

llma. Sra,

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São liernardo/MA

RCTI PRE6ÃO ELETRÔNICO SRP NP O14/2O2I

Prezados Senhores,

0 abaixo assinado, ua qualidade de rcpresentante legal da empresa Ílnnre da
empresal . CNPI ne , DECLARÂ, sob as penas da Lei, nos termos do § 2-ó, do aft. 32, da
Lei nq 8,666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que sejâ impeditivo de sua
habilitáçâo na licitdÇào enr epigrale.

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

[nome, cargo, e assinâtura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da enrpresa, devidamente jdentificado)

Processo-900t009?102
Folha. Q4
Rubrica: V
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PRAÇÀ BERNÀRDO COEI,HO DE ÂL§IEID/t N" 862 - CENTRO - S,iO BER\ARDO/N.r
CNPJ: 0ó.125.38910001-88

SSO rul-Wr/Ã,1

EDITAL DE TICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS 014/2021

ANEXO IV

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REI: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9014/2027

Prezados Seuhores,

-(nome 

da empresa) CNPJ no sediada em _(errdereço
completo)- por intermédio de seu |epresentante legal Sr(aJ portador(al da
Carteira de ldentidade ne e do CP['nq DECLÁRÂ, que tem pleno conhecinlento
do reíerido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias,
os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o
presente Edital conforme art. 24 do Decreto 1,0024/19 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, devidamelte identificâdo)

[Observaçâor em caso afirmativo, assirlalar a ressalva acinra)



Processo <0J,1S14/b/
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pRAÇ.{ BERN,{RD0 (:oEt,Ho DÍt Â1,§rErDÂ N'862 - (:ENTRo - s io Bt Rr\.\RDo/iu,\
(-NPJ: 06. I 25.389/000 l -8tt

. EDITAL. DE LICITAçAO
PREGAO ELETRONICO SRP NA 014/202I

ANgXO V

Ilma. Sra.

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

Ref.: PREGÃO ELETRÔNrCO SRP N O1412021

Prezados Senhores,

r:onr oletol por intermédio de seu representante legal Sr(aJ
portador(a) da Carteira de ldentidade na

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido
pela Lei no 9.A54, 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 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condiçâo de aprendiz ( ).

ínomê ílâ ernlrresal

.....,............( l, de ................... de 2021

CNPI ne , sediada enr

e do CPF ne-

(nome. cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identiÍ'icado)

fObservaçãor em caso aflrmativo, assitlal;rr a ressalva acima)
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PRl]TT]11'IiRÁ }It'NI(]IPAL DE SAO BERNÂRDO
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pR^ÇA BERNARDo ( oELHo DE,\LMEtDÂ N" 862 - cENTRo - s.(o BERNÂRDo/NIA
(INPJ: 06.125.189/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÂO
PREGÃo ELETRôNtco sRP Ns 014/zoz1

ANEXO VI

llma, Sra.
Pregoeira e demais membros.la CPL
Prefeitura Municipal cle Saro llernardo/MA

REf.: PREGÀO ELETRÔNICO SRP N9014/2021

Prezados Senhores,

ínomo dâ emolesa) CNPI ntr , sediada em
por intermédio de seu representante legal SÍ[a)

e do CPF na-

[-J, .-.-. de --.----..... de 2021

íendereco comlllehol
portador(a) da Carteira de ldentidade ns

DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declaraçôes informadas são verídicas, contbrme
parágrafos 4'e 5" do art.26 do decreto 10.024/2019.

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREFT]I TIRA MT]NICIPAL DE SÁO BERNARDO
EST {DO DO MÂRA\H.IO

pRAÇÂ BERNARDo ( oEl,Ho DE -{LNIEtDA N" 862 - cEi\irRo - s,io BER\ARDo/Nr,\
CNP.I: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

PROCESSO ADMINÍSTRÀTIVO N9.2021OO23/27 . CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário OÍicial da Uniào
ou do Estado do Maranhão ou do município de SÂO BERNARDo/MA/MA

Pelo presente instrunrento, o Município de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão, com sede
admilistrativa, na Prefeitura Municipal, localizaria na
inscrita no CNPJ sob o na representado neste ato pelo gestor responsável

Rl:SoLVE, registr. os pleços da ernp|esa inscrita no CNPI sob o no
com sede na

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 insh'umento convocatório e as constantes destâ Ata de Registro de Preços, suleitando-se as
partes às normas constantes da Lei nq. 8.666/93, Lei f. 10.520/2002, Decreto nq 10.024/19, Lei
Complementar n0. 123/2006 e suas alterações, e em con[orrrridade com as disposições a seguir':

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Locaçào de veículos, para atender
as necessidades da Prefeitura l\4unicipal de São Bernardo/MÁ, conforme condições e especitlcações
constantes resta Ata, no Êdital e seus anexos.

1.1.1 - Este instruntento não obriga aos ÓnCÃOS E ENTIDADES a finnarem 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 condiçôes.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias Íederais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de reginre próprio que não tenha palticipado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverào manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para qtle este

indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneticiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o Íornecimento não preludique as obrigações anteriormente assumidas.

2,4 * As aquisições ou contrat.rções adicionais, nâo poderâo exceder, por órgâo ou por entidade, a 500/0

{cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vlgência, e

CEPI 

- 

cidade _,
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ainda o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços nâo 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 nírmero de ór€iãos não participântes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - 0 gerencianento deste instrumento caberá a Preíeitura Municipal de Sào Bernardo/MÀ.

3.2 - A Pl'esente Ata terá validade de 12 [dozeJ meses, contados a paltir de sua publicação no Jorna] Olicial
do EstadolMA.

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

4.1 - O preço a quântidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata ercontram-se
indicados na tabela abaixor

EMPRESA DESCRIçÃO DO
ITEM

MARCA. IINI) QUAN'T VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de fornla
fracionada (se necessário) e conforme tblem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da PreÍeitura Municipal de Sào Bernardo/MA.

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

6-2 - Prestâr os esclarecimentos que tblem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

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

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

6.4 - 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 inexecução dos seruiços otlieto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo lrão cun]primento dos prazos e denrais
condições aqui estabelecidas;

ProcessoXgl[t§.I4M
Folha: ((
nuorcã.]--E-
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ESTADO DO MARANHAO

PRÀÇA BERNARDO COELHO DE ÁI,Mf,IDÂ N" 862 - CENTRO _ SÀ() BERNARDO/]\IA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

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

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

6.7 - Fiscalizar o peúeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo'lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Ial tiscalização dar-se'á independentenlente da que será exercida por esta Prefeitura;

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

6.10 - O atÍaso na execução catrerá penalidade e sançôes previstas |lo itenr 12 da presente Ata

7.1 - Convocar a Iicitante vencedom para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

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

7.3 * Efetuar o pagamento á empresâ nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada duraüte o
Iecellimento do objeto;

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

7.6 - Não haverá, sob hipótese algr.rrna, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obligações assumidas pelo contratado

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissào da nota fiscal devidarlreDte atestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/Í'ornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado algunla irregularidade nas notas Íiscais em fatur'ãs, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias correções, com as iníormações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscajs em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CoNTRÁTADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

6.8 - I[denizar terceiros e/ou à própria PreÍêitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridâdes competentes e às disposições
legais vigentes;
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8.5 - 0 Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
conro, os que forent negociados com terceiros por intermódio da opelação de "íâcto ng"j

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ser'ão tle
responsâbilidâdes do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de deseqr,rilibrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instÍumento 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 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 registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro culocado a PreÍêitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislaçâo vigente, e pelo preço da prinleira, as tlemais erlpresas com pleços registrados,
cabendo rescisão destâ âta de registro de preços e nova licitaçâo em caso de fracasso na negociação.

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

1.0.1 - A presente Ata de Registro de Irreços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de PÍeços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVlll do art. 78 da Lei8.666/93;

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

d) os pleços reÍaistrados se apresentarert supcriores aos prirticados no mercâdo;

e) por razôes de interesse público devidamente denronstradas e iustificadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétilna.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será intbrmado por correspondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

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

última publicaçâo.

lQffur



Processo
Folha
Rubrica

PRT]]'E I1'I I RA },I I INICI PAL DÍ:, SÃO BI]RN,,\RDo
ts I \Do Do lt.rR \\H iO

PRAÇA BERn-ARDO COULHO DE AL]\IEID,,| N' 862 - CENTRO - S iO BERN.TRDO/N| \
(lNP.l: 06.1 25..189/000 l -8E

10,4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados porlerá não ser aceita pela
Prefeitura, fâcütândo-se a esta neste caso, â aplicação das penalidades previstas no Edital.

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

10.6 - Caso a Prefeitura nâo se utilize da prerrogativa de cancelâr esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o F'ornecedor cumpra integralmente
a condição contratual iníringida.

a] Por decurso de prazo de validade;

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

12.1 - O descumprimento injustiÍicado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita à
contratada a multas, consoante o caput e §§ do arL 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02olo (dois por cento);

b) a partir do 6a (sextoJ até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 04oá (quatro por centol, caracterizando-
se a inexecução total da obrigaçiio a partir do 110 (décinro primeiroJ dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançôes cominadas no art.87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de SÃO BERNARDO/MA, através da Secretaria Municipal de
Admiristração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nâo apreserrtar
situação regular no ato da feitura da nresmâ, garantida próvia e ampla detêsa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 100Á [dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e inrpedimento de contratar com o Município.le
SÃO BtTRNARDO/MÁ, por prazo de até 02 {dois) anos, e,

12.3.3. Ueclaração de jnidoneidade para licitar ou contratâr com a Administlação Púbiica Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou çontratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o Ietardamento dâ execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fallrar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer íraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticameflte nas seguintes hipóteses:
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e, se for o caso, o Município de SÃO BERNARDO/MA solicitará o seu descredenciarnento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da Iei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 10ó (um por cento) âo mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados de suâ intimaçâo, pâra efetuâr o pagamento da multâ, Àpós esse prazo, nào
sendo efetuado o llagameDto, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seia inscrita
na divida afiva do MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da nrulta;

12.6 - As multas previstas nesta seção oão eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punível venha causar ao Município de SÃO BERNARDO/MA.

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

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

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da tbrma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registlo de Preços, correrão
à conta de dotação orçarnentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
quais serão elencadas em momento oportuno:

L5.1 - As pâftes ncam, âinda, adstritas às seguintes disposições

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

lI - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Plegào
Eletrônico ISRP ra.01+/2021e seus ânexos e as propostas das licitantes classificadas.

IÍl - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorizaçiio da PreÍêitura.

16.1 - As partes contratantes elegen o Foro da Courarca de SÃO BERNARDO/MA, Ilstado do Maranhâo,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos
omissos, que não puderern ser resolvidos pela v1a administrativa, renunciando a qualquer outl o, por mais
privilegiado que seja.
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16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Àta, em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, Íicando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei
8.666/e3.

sÃo BERNARDo/MA - MA, ___..__ de _ _de 2027.

CONTRÁTANTE CONTRATADA

EDITAL DE LICITAÇÀO
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PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS 014/2021

ANEXO VIII

CONTRATO PE SRP N9 

-/2027.PROCESSO ADMtN|STRATIVO Ne 20270023 /21-CpL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÀO E A
EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, a PREFEffIJRA MUNtCIPAL DE SÀO BERNARDO/MA, sirltr.da à
.........................., SÃO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o nq .........................., neste ato repÍesentada pelo
prefeito municipal, Sr. ............................................, portador do Cédula de ldentidade ne ....,........,............ e do CPt' ns

a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada na
inscrita no CNP, sob o n0 ............................., neste ato representada pelo .............,.,............, Sr............-.,....,.....,..,,
portador da Cériula de Identidade nq ......,,.,...........,...... e do CPF ne ---.------.---., a seguir denominada
CoNTRAI'ADA, acordanl e justân] finnar o presente Contrato, nos termos da Lei ne 10.520/02, Decreto nq
70.024/ 19 e subsidiariamente, no que couLrer, 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 Locação de veículos, para atender as necessidades da Prefeitura

Municipal de São Bernardo/MA.

Ckiusulo Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL;
2.1.Este contrato tenr como amparo legal a licitação na modalidade Pregào Eletrônico SRP ne 014/2021 e

rege-se pelas disposições expressas na Lei nq 10.520/02, Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que
couber, âs disposiçôes dã Lei na U.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público.
A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusulo Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o vakrr global de R$ ,,, -
(,..), conforme desclição dos produtos abaixo:

ITEM DESCRI O DO PRODI']'O MARCA UN QTDE V,l'I NI'T V TOTAI,

01

02

03

04

(Tabela llustrativa)

Clóusulo Quarto - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesâs decorrentes da presente licitaçào correrão porconta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classiticada conforme abaixo especificado e denais dotações qüe por ventura se fizerern
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAÇÃO:

I

I

I I
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Na Liciação para registro de preço não é necessário indicar dotaçâo orçamenlária, que somente será
exigida para a formalização do contrato oll outro instrumento hábil, conforme o Art. 7e, §2e do Decreto
Federal nç 7.892/2013 e alteraçôes.

Clúusttla Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregires, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no'fermo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes implicará recusa sern 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 sançôes cabíveis.

6.2. 0s produtos deverão ser fornecidos integralmente e de tbrma ininterrupta

6.3.Os produtos dever'âo sel entregues no local indicado em cada'l'ermo de Referência, no lrorário das

0B:00h (oito horas) às 12r00h (tloze horasl.

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTo:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação tle
que a empresa contratada está enl dia com as otrrigações perante o Sistemâ de Seguridade Social, mediante
a apreseutação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o F-G1'S, no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamerte atestada pelo setor
competente. Será verificada tan]bém sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 'lributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a reãlizâção de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicação clas

sanções previstas neste instrumeuto e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se ercontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7,1.

7.4.As Notas l'iscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento

ctáusula oitava- DA REcoMPostÇÃo Do EQUILiBRto EcoNôMtco-FINANCEIRO DO CONTRATO;

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-llnanceiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei ne 8.666/93, mediante conrprovação
documental e requerimento expresso do cotltl'atado.

Cláusulo Nona - DA FISCALTZAçÃO:
g,l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

Clriusulo Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PÁÂfESr
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o obieto deste Contrato nas condições avençadas e cla

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigações da Contratada;

l') entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato;

ll) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBIETO e Anexo I;
IIIJos produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptarrrente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de

produtos de acordo conr as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
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IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste Contrato;

VJ Não transíerir, total ou parcialmente, o ob,eto deste Contrato;
Vl) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
Vll]comunicar à CONTRÁTANTE os eventuais casos forhritos ou de força maior, dentro do

pÍazo de 02 (dois) dias Írteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a

respectiva aprovaçào, em até 05[cincoJ dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de nào serenr considerados;

Vlll)atender aos encargos tmbalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais (lecorrentes da

execução do presente contrato;
Ix]manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões

assumidas;
x)a Contratada responderá, de rnaneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos

produtos fornecidos, ilclusive suas quantidades e qualidade, competindo{he tanrbérl, a

dos prodütos que não aceitos pela fiscaljzação da Contmtante deverão ser tlocadosj
Xl) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigâções da Contratanter
lJ fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
Il) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
lll)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
Iv)comunicar à CONTRÁ'I'ADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçâo do

CorltI?to.

Ckíusula Décima Primeira - 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,Nerhuma outla forma será considerada como prova de entreBa de documentos.

Clóusuto Décima Segunda - DÀ RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.4 rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, indellendentemente de

interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei ne 8.666/93 e stras

alteraçóes nos casos previstos nos artigos 77 e 7B da referidâ lei.

Clúusula Décima Terceira - DAs 
'ANçÕES 

E PENALIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do celtame, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, compoftar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
íraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da antpla defesa, ficaú inrpeditla de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de S^O BERN^RDO/MA, pelo prazo de até 05 fcinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos deterninantes da pr'rtriçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e Iro caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perÍodo, sem prejuízo das demais cominações
legais.

13.3.No caso de inadimplemerlto, o CONTRATADO estará suieita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;

:;"f:,i§#rlpâ2nx'
Hubrica: k
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1{

1,3.3.2 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 Íielmente as condiçôes
pactuadas;
Multa, moratória simples, de 0,40lo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigaçôes contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Adnlinistração por período não superior a 2 (dois) anos; e

Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adnrinistraçào Pútllica.
A aplicaÇão da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo 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
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

t3.3.4

13.3.5
13.3.6

13.4. As sançôes previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, tàcultada â defesa prévia do irteressado, no prazo de 10 [dez) dias úteis.

13,5. Ocorrendo à inexecução de que trata o itern 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optâr
pela ofefta que se apresentar corno aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicalrdo-se, em
seguida, a Comissão Permanente de Licjtação - CPL, para as providências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estâbelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades plevistas nesta cláusula é de competência exclusiva da PrefeitLrra
Municipal de sÃo BERNARDO/MÁ.

Cláusula Décima Quartn - DOS ASOS OMISSOS;

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne '10.52O102, Decreto oq 5.450/05e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, e dos princÍpios gerais de

direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
1s.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÃo BERNARDO,/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúúdas oriundas da intcrpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seia.

Ii, por estarem justos e contratados, as paftes assinam o presente Cortrato, que foi impresso
eln 03 (três) vias de igual teor.

sÃo B[,RNARDO/MA(MA), ..... de ........,.............. de 2021

C0nt ratnto Contr t.adil
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Comissâo Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, §stado do
Maranhão, em 22 de nrarço de 2021.

Pregoeirir Municipal
Eliza dos Santos Araúio Lima

Sec. Municipal de Âdnlinistraçâo
Manoel de Jesus Silva de Sousa


