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EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 0[II2O2I

1. PREÂMBIJLO

1.1. A PREFEITURA MLTNICIPAL DESÃO BERNARDO/MA, poÍ meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu PÍegoeiro, designado, torna público
para coúecimento dos interessados que fâÍá Íealiz,aÍ o pÍocesso licitatório na modalidade
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, REGISTRO DE PREÇO sob o no SRP001/2021
(Processo Administrativo n" 20210001/2021 - CPL, do tipo menor preço, dividido por Lote
disputado por item o certame se realiz.ariL, às 08h00min (oito horas) do dia 18 de fevereiro de
2021, destinado ao Registro de Preço para futura Aquisição de água mineral, gás glp,
combustiveis e óleos lubrificantes, para atender as necessidades das secretarias municipais de
Sâo Bernardo,Ma., conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a
modalidade Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37:
Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal no 8.6ó6, de 21/0611993: Regulamenta o
art. 37, inciso )C(1, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá oúras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações;
Lei Federal n" 10.520, de 1710712002 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art.37, inciso )C(I, da Constituição Federal, modalidade de licitação

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024119 de 20 de

Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns e serviços comuns de engeúari4 e dii outras providências, Decreto Municipal n'
010/17e Lei ComplementaÍ no 123, de 1411212006: Institü o Estâtuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2074, 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 08:00hrs/min (oito horas) do dia 05 de

Fevereiro de 2021 e se encerrará às 07:30ks.min (Sete Horas e trinta minutos) do dia 18 de

fevereiro de 2021. O inicio da sessão pública seni as 08h00min (Oito Horas) do dia l8 de

fevereiro de 2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no horário de

Brasília - DF.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitaÍ e acatâr as normas conúdas no presente

Edital.

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÀO por
qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarqui AS , estaduais ou
municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio tenha participado do
certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador

PC. Bernrrdo Coelho de Almeida, n" 863, CÊntro,SÃo Bêrnârdo - MÀ, CEP: 65.550-000
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3.1.1. 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 participaÍ deste Pregão

4.1.1. Empresas que não atenderem as 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 tenham 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 paÍicipar as empÍesas suspensas de licitar e contrataÍ com a Prefeitura
Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão.

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. 1 .6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

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

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www. portaldecompraspublicas.com.br

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade tecnica prarcalização

PC. Bernrrílo Coelho dc Àlm€idr, n'86J, Certro,Sio Bernrrdo - MÀ, Cf,P: 65.550-000

2. OBJETODALTCTTAÇÃO

2.1. Registro de Preço para futura Aquisição de água mineral, gás glp, combustiveis e óleos
lubrificantes, para atender as necessidades das secretarias municipais de Sâo tsemardo/Ma.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 . Poderão participar deste Pregão:

5. DOCREDENCIAMENTO
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5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuâda diÍetamente ou poÍ seu reprcsentante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados
os criterios estabelecidos no art 44 da Lei Complementar no 123, de 1411212006: Institur o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações posterioÍes.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

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

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

a) Requerimento de empresário, no cilso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 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 tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
f,rncionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigrr.

6.1.2 Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no CadastÍo Nacional de Pessoa Jurídica - CNP

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribúções Federais e Dívida Ativa União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazen
regularidade para com a Fazenda Federal;

comprovando a

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidâo Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a

regularidade para com a Fazenda Estadual;

PC, Bernardo Coclho de Almrida, n" 863, Certro,Sío B€rnrrdo - MA, CEP:65.550-000

das transações inerentes ao Pregão Eletrômco.
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d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívidâ
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 Serviçol

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Debitos do municipio de origem da licitante;

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante

i) Certificado da Agencia Nacional de Petróleo - ANP., e Certidão do Corpo de
Bombeiros, exigida para participantes do lote 2 e lote 3.

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribúdor 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 exercicio 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 comprovaÍ a inexistência de

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

VISTO

6.1.5 QualiÍicaçâo Tecnica:Cumprimento do disposto no inciso
Constituição Federal:

7" da

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinen ompatível
em características com o objeto desta licitação, por intermédio da pÍesentação

de Atestado (s) de Capacidade Técnica, 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.

PC. Bernârdo Coclho dc Almcida, n'863, Centro,Sáo Bêrnrrdo - MA, CEP: 65.550-000
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6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME,EPP, conforme modelo
no Anexo II.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do

§ 2" do artigo 32 da Lei Federal 8.666193, assinada pelo representante legal do Licitante,
conforme modelo no Anexo III.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de coúecimento do Edital, conforme modelo
no Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que esú cumprindo o disposto
no inciso )OÕüII do artigo 7o da Constituição Federal, na forma da Lei n" 9.854199, conforme
modelo do Decreto n" 4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4'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 neúuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024119,

onde apenas será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a
habilitação atraves de diligência.

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

autenticidade nos sites de cada órgão emissor.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos
documentos para habilitação, a pÍoposta de preços inicial deverá ser anexada juntamente aos

documentos de habilitação concomitante ao registro da proposta no sistema.

7. DASORIENTÁÇÓESTÉCNICAS

7.1. A Equipe de Apoio atraves de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação dd regão

far-se-á por meio de lances em valores unitários e com apÍesentação da marca o

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRf,,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.

PC. Bernardo Coelho de Almeidr, n'863, Centro.Sio Bêrrl.rdo - MA, CEP: 65.550-000
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8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as opeÍações no sístema 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.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa dâ LICITANTE
e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até às 07h30min (sete horas e trinta minutos) do dia l8 de fevereiro de202l. (Horario
de Brasília).

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

8.5. 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, "M UnitríLrio" (valor unitário), "Vl Total"
(valor total) e '?razo de entrega" (o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no
Termo de Referência).

8.5.1.4 proposta comercial, neste momento, não deverá conteÍ dados que identifiquem a
Licitante.

8.6. Até a datz e hora de início da sessão pública preüsta neste Edital, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta
formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às
propostas formuladas.

8.'1. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da pÍoposta no endereço
http:iiwww.portaldecompraspublicas.com br-,'1 Elde acordo § 2" art. 38 do Decreto 10024119,
tendo como tempo limite o prazo minimo 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 assinada pelo seu representante legal, no prazo de
48h (quarenta e oito horas) após ser declarada habilitada

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias conidos, a con
sua apresentação,

8.8.2. Preço Unitario e total, expressos em reais,

PC, Bernrrdo Coelho de Álmeida, n'863, Cent.o,Sio Bern.rdo - MA, CEP: 65.550-000

da data de

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:
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8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

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

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encaÍgos de qualquer natureza, resultante do fomecimento/serviço;

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

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

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

8. I 1. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam 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 úo atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apÍesentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o
julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas
neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

IO. FORMULAÇÃODOSLANCES

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a form e lances
pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir,
legal aqueles previstos no Decreto n" 10.024119.

r ampaÍo

10.2. Iniciada a etapa competitiva, 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.

PC, Bernârdo Coelho d€ Âlmeida, n'863, Cenaro,Sno Bernardo - MA, CEP: 6S.550-000

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

propostas.

9. ABERTURADASESSÃO

9. 1. A partir das 08h00 (oito horas) do dia 1810212021, terá início a sessão pública do PREGÀO
ELETRONICO SRP N" 001/2021, com a diwlgação rlas Propostas de Preços recebidas e,após

análise, início da etapa de lances, conforme Eütal.
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10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o honírio fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.

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 transcurso 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 lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível à licitantes para a recepção dos lances.

l0 7 1 O Pregoeiro, quando possivel, 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 participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorreÍ normalmente, neste processo optou se pela
Modo de Disputa "ABERTO" ou seja por um periodo de l0 (dez) minutos os itens ficaram
aberto pra lances sendo que a partir do 8" (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do
item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve
lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.8. 1 . O intervalo de lance utilizado para este processo e de 0,01 centavos

10.9. O Pregoeiro ao depois da 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 assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encenada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá
comprovar a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias
autenticadas dos documentos de habilitação no 3 (três) dias úteis de acordo com o

subitem 8.7 deste edital.

10.10.1. Os documentos complementares a seÍem apresentados cumpnmento
desta exigência são os relacionados no item 6 deste

PC. Bernardo Coclho de Almeida, n't63, Cetrtro,Sio Bernardo - MA, CEP: 65.550-000



I . FOLHA NO 5Ll
r ,3CtSS0.lc.rr 

<.,c. r i [,] e,r I
TODATIDADE P tt

PREFEITURA MUNICIPAI DE SAO BERNA
ESTADo oo rrtlnlIuÃo ^,;gsr0--

rRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N" s62 - cENTRo - sÃo nrruranoonre
CNPJ: 06.125.3t9/000I-Et

I1. DOJULGAMENTODAS PROPOSTAS

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

'l 1.3. Se a pÍoposta ou o lance de menor preço não for aceitiivel, ou se a LICITANTE desatender
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará 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;

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

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar n" 123, de l4ll2l20ffi: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e altera outros 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 posteriores.

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

12. DOSRECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a

intenção de interpor recurso, úníca e exclusivamente através do poÍal,para julgamento do

Pregoeiro, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para âpÍesentação

das razões do recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento
ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apÍesentarem

contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal
a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata

,qu omeçarao
tos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos tíveis de

aproveltamento

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importani a decadência do direito
de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

PC, Bernardo Coelho de Almeirla, n'863, Ccntro,São B€rtrrrdo - MÀ, CEP:65.550-000

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

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento da Proposta de Preço.
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A, à PC.
Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Centro,São Bernardo/MA, durante os dias úteis, das
08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

13. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LTCTTANTf, VENCEDORA

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

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

13.3 E facuttado a Prefeitura Municipal de São Bemardo, quando a convocada úo comparecer
no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES
remânescentes, na ordem de classifica$o, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observado o disposto no subitem I I .3.

13.4. O prazo de convocação poderá ser pronogado, uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

14. DAS SANÇÔES ADMTNTSTRATTVA§ E PENALTDADES

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garant'ido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bemardo, pelo prazo de
ate 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 deveú ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das demais
cominações legais

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita as segur idades

14.3. L Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% dez por cento),
calcúada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas Íielmente as

condições pactuadas;

PC. Bcrnrrdo Coelho de Almeid&, n" t63, Centro,Sio Bêrnârdo - MA, CEPr 65.550-000
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14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4%o (quatro decimos por cento), na hipótese de
atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura,

14.3.4. Suspensão temporáriâ de participação em licitação e impedimento de
contÍatar 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;

14.3.6.4 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 hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entÍega
do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de l0 (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
interessado, no pÍítzo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Oconendo à inexecução de que trata o item 14.3, resewa-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentff 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" oconendo a hipótese do preço anterior, ficaní sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

15. DADOTAÇÃOORÇAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presenle licitação correrão poÍ contâ dos recursos específicos
consignados no oÍçamento, classificada conforme abaixo especificado:

ADMINISTRAÇAO
o4.t22.OOsO.2Ot2.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA MUNICTPAL DE *nn*tTR,tçÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
to.t22.o839.22O6.OOOO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCrA DO NOVO CORONAViRUS (COVID-Ig)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
EDUCAÇÂO
l2.36 t.OO5O.2O35.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECREATNA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - MateÍial De Consumo
12.361,0832,2197.0000 . MANUT, E FLINC. DO ENSINO FUND. 4OlO

3.3.90.30.00 - Mârerial De Conzumo

o9

PC. Bêrnsrdo Co€lho íls AImeidi, n'863, Centro,Sio Bernàrdo - MA, CEP: 65.550-000
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lsstsrÊxctl soctu
08.122.00s0.2073.0000 - MANUTENÇÃo DA SECRETATn »B esstsrÊNcIA socrAI-
3 3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENÇÃO sERv. DE coNvrv. E FoRTAL. DE vINCL,Lo-scFv
3.3.90.30.00 - Marerial De Consumo
08. r 22.0834.20er.0000 - MANUTENÇÀo oo pnocneuA c-suAs GESTÀo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.t22.083922060000 - ENTRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAúRUS (COVID-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2097.0000 - MANUTENÇÂO OO Cei.r'rRO OE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
SAÚDE
to.t22.o83e.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERCÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS (CO!'ID-t9)
3.3.90.30.00 - Marerial De Consumo
r 0.30r ol40. r0r 5.0ooo - MANUTENÇÀo Do FUNDo Mt NtctpAI DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
r o 30 r o34o 2072.0000 - MANUTENçÃO OO peg - ptxo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.30s.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VrGrLÂNCrA EpTDEMTOLOGICA

3.3.90.30.00 - Maerial De Consumo

16. DOCONTRATO

16.1. A contrata@o do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta
constante no Anexo MII.

16.2. O contrato, que obedecerá às condi@s estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará
vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora
em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus

Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame,
larão parte integÍante do Contrato, independente dc transcrição.

17. RECOMPOSTÇÃO »OnqUrlIBRrO ECONÔMICO-FINANCEIRO

17.1. Oconendo desequilibrio econômico-financeiro do contÍato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

18. DO FORNECIMENTO E LOCAL DÂ ENTREGA

18.1. Os materiais/serviçosdeverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e

periodicidade especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicani Íecusa sem que caiba qualquer tipo clamação por

ipn0CESS
jllooeuo

parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituiÍ os materiaiV
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

sq e porventura

PC. Bernardo Corlho de Almeidâ, n'863, Ccnrro,São Bcrnârdo - MÁ, CEP: 65.550-000
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acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e serão executadas
conforme ordem de Fomecimento/Serviço.

19. DOPÀGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, ÍefeÍente aosMateÍiais/Serviços Fomecidos,
após a comprovação de que a empÍesa contratada está em dia com as obrigações perante o
Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Debitos
como o INSS, FGTSeCNDT- Certidão Negativa de Débitos 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 Certidão Conjunta Positiva com
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Díüda Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realizaçáo de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancári4 mediante boleto ou mesmo o protesto de títuIo, sob pena
de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação inegular em desconformidade com item l9.l .

20. DOSPEDIDOSDEESCLARECIMENTOS

20.1. Qualquer pedido de esclaÍecimento 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 Portal de Compras Públicas
rrrrrr'. porlaldccomprasoublicas. cour.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no
preâmbulo.

20.1.1.Em 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.

20.1.3.0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos

rcsponsávcis pela elaboração do edital e dos anexos.

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO COITVOCATÓRIO

PC. Bernardo Coelho de Almeidr, n'86J, Cenaro,sio B€rrrrdo - MA, CEP:6 5s0-000

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
Referência.
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21.1. Conforme pÍevisto no art.24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio
eletrônico através do Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico,
w*rv.portaldecomnraspublicas.corn.brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá 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 10024/19;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data paÍa a
realização do certame;

2 1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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 égrde
da Lei no 10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas

alterações posteriores

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bemardo direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogaÍ, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a pÍesente 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 participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratiível de suas normas e

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

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto
no § 1o do AÍ. 65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo expediente na data frxada para a abertura da sessão da licitação, ou
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizzção do certame na data marcada, a

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente mesmo local,
endereço eletrônico e horário anteÍiormente estabelecidos, desde que não a omunicação do
Pregoeiro em contrário

PRETEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÂO

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidr, n'E63, Centro,Sio B€rn.rdo - MA, Cf,P: 65.550-000
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22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importaní no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis 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 interrupção 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, gptuitamente, no
endereço do Portal de Compras Públicas - endereço u ri ri. portaldecornpraspublicas. com.br.

22.9. O fomecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos matenais,
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia
Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integÍante, independentemente de
tÍanscrição, os seguintes anexos:

23. 1.1 Anexo I - Termo de Referência.

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

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos

23. 1 .4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Coúecimento do Edital

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

23. 1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato

São Bemardo,MA, 20 de Janeiro de 2021

luooa
*iorsrc

ü1

PC. Bern!rdo Coelho de Almeidr, n'8ó3, Centro,São Bernsrdo - MA, CEP: 65.550-000

23. DOSANEXOS
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO1/2021

ANEXO I
TERMO DE RXFERf,NCIA

secretanas munrcl s de São Bemardo/Jví a

36.000,002

AGUA MINERAL COPOS CX COM 4E

UNIDADES

TOTAL

69.000,00

256.000,00

V. TOTAL

V. TOTAL

1

I1'E \I
4.932,6'7 |

5

7

81.333,33

60.822,67

TOTAL

TOTAL GERAL 6.700.155,34

Ob.ieto

LOTEl-AGUAMINERAL
I1'EM DESCRTÇÃO T]ND QTD v.uNll' V. TOTAL

AGUA MENERAL GALAO 2OL1' UND 5.00 151.000,00

AGUA MINERÁL FARDO COM 12 T'NID
DE 5OOML

Ft)
1.000

UND
3.000

TOTAL

LOTE 2. GAS GI,P

12,O0

23,00

ITEM DESCRIÇÂO IJNt) QTD V.UNIT V. TOTAL

GAS GLP UND
6.000 100,00

600.000,00

600.000,00

LOTE - 3 COMBUSTIVEIS

I1 EII DESCRI Ão TIN D QTD V.UNIT
I Gasolina Comum Litro 400 000 5,21 2.084.000,00

i 80.000 4.13 1.569 400.00

3

Oleo Diesil S500

Oleo Diesil S10 Litro 400.000 1,20 1.680.000,00

TOTAL 5.333.400,00

LOTE - 4 OLEOS E LUBRIFICANTES

QTD
I Fluido freio Dot 4 - ernbalagem 500m1

DESCRIÇAO T]ND

UN'D

V.T]NIT
24,66

T]ND 200 406.672

3

OIeo 15w40 (API CH4) - Ba.lde 20 litros

OIeo lubrificante HD40 - Balde 20 litros UN'D 220 276,47

4 UND 500 15 11 11 6FStÓleo lutrrificante motor Diesel Top Turbo

Tambor de Graxa 20kg Chassi 2 UND 395.00 7Úoo,oo

6 UND t50 470,00 70 so{.--of

UND t50 414,00 62.100.0F

Oleo 90 GL5 - Balde 20 litros

Oleo 68 Balde 20 litros

Arla 32 (GL 20 litÍos) UND 550 87,33 48 ú3y'3
100 403,67Oleo 90 para transmissão - Balde 20 litros 40.366,67

UND I00Oleo 140 - Balde 20 litros 460,00 46 000.00

9

PC, Bcrnrrdo Co€lho Ílc Àlmeidr, n'863, C€ntro,São Bernârdo - MÀ, CEP: 65.550-000

Registro de Preço pâra futura Aquisição de água mineral, gás glp, 
]

combustíveis e óleos lubrificantes, para âtender as necessidades das 
I

I

I

Litro I

200

510.755.34

I

I ro zoo

I

200

8

LTND
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" t62. CENIRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM . IOLHA NO Á 3
PÊ,CCESSO:1 lio iil il.
MODAUDADE

VISTO

Recurso
Financeiro

Recurso Próprios e Federal

Dotação
Orçsm€ntÁria

ADMINISTRAÇÃO
04.r22.00s02012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA MUNICTPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.122.0839,2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAviRUS (COVTD-Ie)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
EDUCAÇÃO
I2,]ó I ,OO50,2O35,OOOO _ MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FLTND. 400lo

3.3.90.30.00 - Material De Conzumo
ASSTSTÊNCIÀ §OCIAL
08.122.0050.2073 0000 MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ASSTSTÉNCTA SOCTAI_
3.3.90.30.00 - MateÍial De Consumo
08.243 0835.2094.0000 - MANUTENÇÀO SERV. DE CONr\4V. E FORTAL. DE VTNCULO-
SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08. r 22.0834.2093.0000 - MANUTENÇÀO DO pROGRAMA G-SUAS GESTÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.08392206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAvÍRUS (COYTD- l e)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0&34.2097.0000 - MANUTENÇÃO OO CeVrnO OE REF. EM ASSTST SOCTAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Marerial De Consumo
SAÚDE
10.122,0839,2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCh DO NOVO
coRoNAviRUS (COVTD- l 9)
3.3.90.30.00 - Marerial De Consumo
10.301 .0340. ro rs.oooo - MANUTENÇÀo Do FUNDo MUNICIPAL DE SAÚ'DE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
ro l0l .0340 2072.0000 - MANLIENÇÀO Do PAB - F|XO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENçÃO OO prSO Os VrGn-ÂNCrA EPDEMTOLOGTCA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Justificativa
Visa atender a demanda anual para manutençâo dos sewiços do municipio. Melhorando a
qualidade do atendimento do setoÍ público.

Vigência do
Contrato

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatuÍa e terá vigência de l2(doze)
lnCSCS

Prazo de
Entrega

Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento.
Prazo: l5 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento. Prazo
Descumprimenro 

".iá 
*j"ito as sanções administÍativas e penatidades c.gtír@

Edital. ,/ / I

irrevogável. O
no item l4,do

Adiudicacáo Por Lote.
Locâl de
entrega 1USede da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA

Unidade
Fiscalizadora

Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal I

PC, Bern.rdo Coelho d€ Almeidr, r" 863, CenrÍo,Sto Bcrnàrdo - MÀ, CEP:65.550-000

I
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i'lODALIDADE
tc'rr1PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B

ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

l\b
CSUS S de Sousa

PC. Bernàrdo Co€lho de Atmcldr, n't63, Centro,Sio B€rnrrdo - MA' CEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNTcTPAL oe sÃo snnx
ESTADo oo nauxsÃo

PRAÇA BERNÁRDO coELHo DE AJLTfllâi'r333;,fiENrRo - s

EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRONICO SRP N" OOl/2021

ANEXO II

Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCT: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"OOI/202I

Prezados Senhores,

(nome da emoresa) CNPJ no

sediada em pleto) por intermédio de seu

representante legal S(a)
ldentidade n'

portador(a) da Carteira de
requer a Vossa Senhoria o

arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na

condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de
1411212006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

e do CPF n"

( . .),. .... 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. Bernrrdo Coelho de Alm€idr, n" 86J, Ccrtro'Sno Bernardo - MA' CEP:65.550-000

DECLARAÇÃO Df, ENQTIADRAMENTO ME/EPP
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PPOCESSO xr, )( c,ôC I /rqr
T4OOA[lDADE

PREFDTTURA MUNTcTPAL D[ sÃo spRN
DSTADoDoMATUUÁo

rRAÇA BERNÂRDO cof,Lao DE ALMEIDA N' s62 - coxrto - sÃO BERNARDOTMA
CNPJ: 06.125.3E9/000l-EE

(

EDITAL Df, LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO1/2021

ANEXO ITI

Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OOI/2021

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
nome da emoresa) DECLARA,{ . CNPJ n'

sob as penas da Lei, nos termos do § 2", do art. 32, da I'ei n' 8.666/93 que até esta data, não

ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em

epígrafe.

(. ..),.. . .de ..... de2021.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

PC. Bernrrdo Coelho de Àlmeidr, n'863, Centro,sâo Bernardo - MA, CEPI 65.550_000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCTA DE IMPXDITIVOS
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MÕDALlDAD

iSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ÂLMEIDA N' E62 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06. 125.3E9/0001-88

EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÁO ELETRÔNICO SRP N'OO1/2021

ANEXO IV

Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf : PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"OO1/2021

Prezados Senhores,

(nome da empresa)
sediada em (endereço completo)

ÍepÍesentante legal Sr(a)
Identidade no

portador(a) da Carteira de

de2021.

. CNPJ no

por intermédio de seu

DECLARA, que tem
pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os

documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a coÍeta elaboração da
respectiva proposta 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.

e do CPF n'

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

(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. Bernardo Coelho de Àlmeids, n'863, Certro,Sâo Bernrrdo - MÀ, CEP: 65.550-000

DECLÂRAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
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PROCESSO

MOOAI-iDADE

STO
PRXFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COf,LEO DE ALMEIDA N' E62 _ CENTRO -

CNPJ: 06.125.389/0001-tt

EDITAL DE LICITAÇAO
PRf,GÃO ELETRÔNICO SRP N" OO1/202I

ANEXO V

Ilma. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"OOI/202I

Prezados Senhores,

nome da em
sediada em com eto

representante legal Sr(a)
Identidade n'

CNPJ nu

por intermedio de seu
portador(a) da Carteira de

de2021

DECLARA, para fins doe do CPF no

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

(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. Bern.rdo Coelho de Allleidà, n'tó3, Ceniro,Sio B€rnrrdo - MA, CEP: 65.550-000

DECLARAÇÃO EM CTTDTPRTMENTO AO DISPOSTO NO
TNCISO XXXtrr DO ART. 7'DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

íendereco

disposto no inciso V do art. 27 daLei no 8.666, de 2l dejulho de 1993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menoÍ, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
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PREFETTURÂ MUNICIPAL nr sÁo nrnx

ESTADo oo NranlxsÂo
PRAÇA BERNARDO COELHO Df ALMEIDA N' E62 _ CENTRO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" OOl/2021

ANEXO VI

Ilma. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OOI/202I

Prezados Seúores,

(nome da emoresa) , CNPJ no

sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu

representante legal Sr(a)
Identidade no

portado(a) da Cafieira de
DECLARA, cumprir os

requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos

4o e 5o do art.26 do decreto 10.02412019.

e do CPF n'

(. .), .. . 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. Bêrnrrdo Coclho de Àlmêid!, n" 863, CooÍro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÂO
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MODALIDADE D lrr

TO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 8ó2 _ CENTRO _

CNPJ: 06. 125.3E9/000r-88

EDMAL DE LICITAÇAO

ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2TOOO1I21 - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contâdos a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União ou do Estado do Maranhâo ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do
Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na

inscrita no CNPJ
sob o no. , representado neste ato pelo gestor responsável

RESOLVE, registrar os preços da empresa
inscrita no CNPJ sob o no com sede na

CEP. _, cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na seção
quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por
item, atendendo as condições preüstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei no. 8.666193, Lei
n'. 10.52012002, Decreto n' 10.024119, Lei Complemenlar n". 12312006 e suas alterações, e

em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço paÍa futura Aquisição de água
mineral, gás glp, combustíveis e óleos lubrificantes, paÍa atender as necessidades das

secretarias municipais de São BemardoÀtÍa., conforme condições e especificações constantes
nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 Este instrumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contÍatações
s especificas para sição do(s),nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitaçõe

obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao
fornecimento, em igualdade de condições.

detentor do re ncia de

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser uti por qualquer
órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, es ou municipais de

órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame
licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

PC. Bernrrdo Coelho de Almeida, n" 863, CehtÍo,Sio BernrÍdo - MA, CEP: 65.550-000
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2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestaÍ seu interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis fomecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou não do fomecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por
entidade, a 50% (cinquenta poÍ 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 paÍicipantes,
independenlemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - O gerenciaÍnento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo -

MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no

Jornal Oficial do Estado/IvíA.

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nestâ Ata

encontram-se indicados na tabela abâixo.

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de refe ia do Edital de

forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente

VALOR
TOTAL

UNI) QTIANT VALOR
UNITÁRIO

DESCRIÇÃO
DO ITEN{

MARCA.E}IPRESA

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidr, n" 86J, Cetrtro,Siio Bcrn.rdo - MÀ, CEP: 65.550-000

3.3 A Secretaria participante desta Ata de Registro dc Preços e a Secretaria Munrcipal de

Educação.

4. DO CONTRATO

5. DA ENTREGÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BDRN
ESTADO DO MARANHÃO
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PRAÇA BERNARDO COELEO DE ALMEIDA N' 862 _ CENIRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-Et

5.2 O prazo máximo para entÍega será diário conforme solicitação e pedido eletuado pelo
departamento de compras da Preleitura Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRIGÁÇOES DÁ CONTRATADA

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

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 fâlta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

ó.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de
conespondência;

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

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

exercida por esta Prefeitura;

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

autoridades comp€tentes e às disposições legais vigentes;

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

apresentada,

610 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções pÍevist
Ata.

12 da presente

7. DÁS OBRIGAÇOES DÁ CONTRÁTÁNTE

nol

PC, Bernr.do Coêlho de Àlmeids, n" 861, Centro,Sno Bcrnardo - MA, CEP:65,550-000

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atendeÍ pÍontamente, bem como dar ciência mediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua
responsabilidade;
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' E62 - CENTRO _ SÃO BERNARDO,MÁ
CNPJ: 06.125.389/0001-t8

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens
registrados;

7 .2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7-4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

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

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

7 .7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

re
81 - O pagamento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente

atestada pela Secretaria responsável;

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

8.3 - Caso constâtado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua re-jeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Neúum pagamento isentará o FORNECEDOFJCONTRATADO das suas

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 O Contratante não efetuara pâgâmento de titulo descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
"factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorÍentes de transferência de valores para outras praças serão

de responsabilidades do Contratado

9. DO REAJUSTÁMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vig n nte Ata,
admitida a revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financ ra inicial deste

instrumento a partir de determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

PC. Berrrrdo Coelho de Almeidr, n" t63, Cenlro,SÃo Bernrrdo - MÀ, CEP: 65.550-000
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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 epoca 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
adeqúJa.

9.4 - 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 empÍesas
com pÍeços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em
caso de fracasso na negociação.

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

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

da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da reqúsição/pedido dos produtos

decorrente deste registro;

d) os preços registrâdos se apÍesentaÍem superiores aos praticados no mercado;

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

f) descunprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou setima.

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será i ado por

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o ende fo edor, a
comunicação será feita por publicação no Jomal Oficial do EstadoÀ'IA co erando-se

cancelado o preço registrado a partir da última publicação

10.4 A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados podenl não ser

aceita pela Prefeitur4 facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
Edital.

PC. Bernrrdo Coelho d€ Àlmeids, n'863, C€ntro,Sào Bernrrdo - MA' CEP:65.550-000

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

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

seguintes situações;

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da ptesenter.Kta.
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10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fomecedor, relativas ao fomecimento do item.

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

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

a) Por decurso de prazo de validadc,

11. DOS PREÇOS

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

12, DAS PENÁLIDÁDES

12 1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital,
sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes
sobre o valor da Nota de Empeúo, 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 l0'(décimo) di4 multa de 04% (quaho por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a paÍir do 11" (decimo primeiro) dia de

atÍaso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, l. lll e IV, da Lei 8.666/93, pela

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atraves da

Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contrâtadâ multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatriria reclsar-se a retirar a nota de empeúo injustifica
âpresentaÍ situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previ
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3. t. Multa de alé 10o/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temponíria de participar de licitações e impedimento de

Município de São Bemardo, por pÍazo de ate 02 (dois) anos, e,

dam u se nao
defesa,

tar com o

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Pública
Municipal.

e amp

PC. Bernrrdo Coelho de Álmeids, n't63, Centro'Sío Bern.rdo - MA' CEP: 65.550-000
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12.4 - A licitante, adjudicatriria ou contratada que deixar de enhegar ou apresentar
documentação lalsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a pÍoposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São
Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratóÍios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha neúum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São
Bernardo, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus
dados serão encaminhados ao órgão competente paÍa que seja inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção úo eximem a adj udicatríria da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá ÍecuÍso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse

prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENÁIS

13.1 - As infiações penais tipificadas na l-ei 8 666i93 serâo obj eto de processo judicial da
forma legalmente prevista, scm prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS R"ECARSOS ORÇAttENTliRrOS

11.1 As despesas decorrentes das contÍataÇões oriundas da presente Ata de Registro de

Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das que possam

vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento opo o

15. DÁS DISPOSIÇÕES FINÁIS

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições

PC. Bernrrdo Coelho dê AlÍnêida, r" 86J, Cêhlro,§ão Bernrrdo - MA, CEP: 65.550-000

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

/
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se â esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de

Pregão Eletrônico ISRP n".001/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

1ó.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do
Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato,
inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual
teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE,
na forma do Art. 60 da Lei 8.666193.

São Bemardo - MA, _ de _ de 2021 .

CONTRATANTE CONTRATADA

t

:aaãiia,Ia ,|

PC. Bernrrdo Coelho de Álmeids, n" E6l, Centro,Sio Bernrrdo - MA, CEP: 65.550-000

16. DO FORO
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ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO PE SRP N" _/2021.
PROC E SSO ÁDM I N I STR4TI VO N2OZIOOOI 12O21,-C?L

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITAR 
MIJNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO,
ESTADO DO MARÁNHÃO E A EMPRESA
(...).

Por este instrumento paÍticulaÍ, a PREFEITURÁ MLINICIPÁL DE SAO
BERNARDO, situada à , São Bemardo-MA, inscrita no CNPJ sob o no

, neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr.
portador do Cédula de Identidade n".......................... e do CPF no

, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
situada na .., ínscrita no CNPJ sob o no ..., neste ato
representada pelo ............................, Sr. .., portador da Cedula de Identidade
no ............................ e do CPF no........... a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e justam firmar o pÍesente Contmto, nos termos da Lei no 10.520102, Decreto no

10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da l,ei no 8.666193, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:

Chiusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Registro de Preço para futuras Aquisição de água mineral, gás glp, combustíveis e óleos

lubrificantes, para âtender as necessidades das secretarias municipais de São

BemardoÀ4a.

ChÍusula Segunda- DO FaNDAMENTO LEGÁL:
2. l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP no

00112021 e rege-se pelas disposições expÍessas na Lei n" 10.520102, Decreto no 10.024119 e

uber, as disposições da Lei no 8.666193 s aherações

EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OOI/2021

subsidiariamente, no que co
posteriores e pelos preceitos
integÍar este contrato.

de direito público. A proposta de preços

ChÍusula Terceiru - DO VÁLOR CONTRATUAL:
3.'1. Pelaexecugão do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contrat

(...), conforme descrição dos produtos abaixo

a passa a

o

S

apr9s

de R$

PC- B€rnrrdo Coelho de Álmcida, n'863, Ccntro,São Bcrnrrdo - MA, CEP: 6S.550-000

lor global
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ÁRDO/MA

ITEM DESCRIÇAO DO
PRODUTO

MARCA UN QTDE V.tln-IT v
TOTAL

0l
02

03

04

(Tabela Ilustrativa)

Clóusala Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que

por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO
04.122.00s0.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
I0.122.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
CORONAúRUS (COVID-I9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
EDUCAÇÃO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0832.2'97 OOOO - MANUT. E FUNC, DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SOCIAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.20s4.0000 - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV E

VINCULO-SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

ASSISTÊNCIA

FORTAL. DE

08.122.0534.2093.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0839.2206.0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAVÍRUS (COVTD-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.20s7.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM
CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
SAÚDE
10j22]0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCI DO NOVO
coRoNAVÍRUS (COVID- I e)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

SOCIAL.

PC. Bernardo Coelho de Almeidr, n" 86J, Centro,Sio Btrnrrdo - MÁ, CEP: 65.550-000
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10 301 0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNTCTPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.301.0340.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PrSO DE VrGrLÂNCrA
EPIDEMIOLOGICA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Cüíusuta Quinía - DA VINGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses

6.2. Os produtos deverão ser fomecidos integralmente e de forma ininterrupta.

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

CkÍusula Setima- DO PÁGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contraÍada estii em dia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o

INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conj unta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob

pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

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

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de

PC. Bernrrdo Coelho de AllÚeidr. n't63. CÊra.o,sio Bcrrrrdo - MÀ. CEP: 65.550-000

CIIÍusuIaSuTa_ DO FORNECIMENTO E LOCÁL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da
inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às

especificações, sob pena das sançôes cabiveis.
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Chiusula Oitava- DÁ RECOMPOSrcÃO DO EQAILÍBNO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo 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 expresso do contratado.

Cldusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:
9. l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Chiusula Décima- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PÁRTES:
lO.1.Constituem direitos da ContÍatante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
l0.2.Constituem obrigações da Contratada:

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

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os pÍodutos deverão ser fomecidos integÍalmente e constante no caso de
provimento inintemrptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretanas
municipais.

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste ContÍato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE,

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações
procedentes, círso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até O5(cinco) dias
consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
deconentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quanti qualidade,
competindo-lhe tambem, a dos produtos que úo aceitos
ContÍatante deverão ser trocadosl

zaçáo da

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Co quaisquer
acidentes que porventua ocoÍTÍrm na entÍega dos produtos
patentes e registros.

PC. Bernardo Coelho de Almeidr, n'863, Centro,Sio Bernrrdo - MÀ, CEP: 65.550-000

indevido de
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1 0.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato,
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrâto.

Ctuiusula Décimt Primeira- DA TROCA EWNTAAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entÍe a Contmtante e a Contratada, será realizada
através de protocolo.

l l.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cltiusuta Décima Segunda - DÁ RESCISÃO DO CONTRÁTO:
l2.l.A rescisão do contÍato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei no 8.666193 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da
referida lei.

Chúusula Décima Terceira - DAS SÁNÇOES E PENÁLIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportaÍ-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fiaude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contrataÍ 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.

13.2.4 penalidade sení obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deveú ser descredenciado por igual periodo, sem
prejuízo das demais cominações legais.

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. 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;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4Yo (quatro decimos por cento), na hipótese
de atÍaso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre
o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedim de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois)

'13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adm
Pública.

13 3 6 A aplicação da sanção prevista no item 13.3. l, não p§ udica a
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3

cla
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principalmente, sem prejuízo de outÍas 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 delesa prévia do interessado, no prÍLzo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções 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, facultada a defesa prévia do interessado, no prÍLzo

de 10 (dez) dias úteis.

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

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficaní sujeita às

mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

Cltiusula Décima Qaarta - DOS CÁSOS OMISSOS:
14.l.Os casos omÍssos serão resolüdos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto n'5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cilíusula Décimt Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpreta@o deste contrato com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seia.

E, por estarem justos e confatados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (tÍês) vias de igual teor.

São Bemardo(MA), ..... de de 2021

Sec- Municipal de Admini stração
Manoel Jesus Silva de Sousa
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP no 001/2021, possui

38 (Trinta e oito) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão ermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bemardo,
Estado do M

ElizaD
icipal

Araújo Lima
*#d,«lac,{r@

'Manoel Jesus Silva de Sousa

PC. Bernrrdo Coclho de Àlmeide. r" 863, Cehtro,Sâo Bernstdo - MA, C[P: 65.550-000

20 de janeiro de 2021.


