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ESTADO OO rvraneNHÀO

PREFETTURA MUNIGIPAL DE MAGALHÃCS OC ALMEIDA
CNPJ: 06.988.976/0001-09

EDTTAL DE LIctr^ÇÃ0
pREcÂo E'tr,tnoNlco snt N'0lt/202I

I.I. A PREFEITURA MLNICIPAL DEMAGALIÀES DE ALMEIDA/MA. POT MCiO dA COMISSÀO
PERI\LANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de sua Pregoeira, designad-o. toma público para coúecimerto
dos inlcressados qüe fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGAO, em sua forma ELETROMCA,
REGISTRO DE PREÇO sob o n' SRP0ll/2021(hocesso Administrativo n'000017/2021 - CPL, do tipo menor
preço. dividido por lote dispütado por item o ceÍtame se realizará, às 14:00HORAS (quatorze horas) do dia l0
de maio de 2021, destinado ao Registro de Preço para futura Aquisiçâo de Serviços e materiais gtáficos, para

atendcr as necessidades das SecretaÍias Municipais de Magalhães de Almeida./MA., conforme descrito neste Edital
e seus Anexos.

1.2. O procedimcnto licitatório obedecerá integralmente à legislaçâo que se aplica a modalidade Pregão. sob

a egide Consritüção tla República Fcderaúva tlo Brasil, Arúgo 37: Regula a atua$o da Arlministraçào Públical tei
Fedçral n" 8.666, rle 2l/06/1993 Regulamenta o art. 37. inciw XXI, da ConstituiSo Fedcral, ir»titui normas para

licitaçõcs e contratos da A<lministração Pública e úi outras providências, sendo aplicadas ainda todas rs suru

alteraçõcs; Lei Federal n" 10.520, de 1110112002 lnstitui, no ârnbito da Uuião, Estados, Distrito Federal e

Municipios, nos termos do art. 37, inçiso Xxl, da Constituiç'ào Federal, modalidade de liçitaÊo denoÍninada plegâo,

para aquisiçâo de bens e serviços comurs, Dccreto nn 10.024119 de 20 de Setembro de 2019, Regulamenta o pregão,

na forma eletônica. para aquisição de bcns e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá ouaas
providôncias, Decreto Municipa) n" 010/t7e Lei Complemeütar n" 123. de 14/1212006: lnstitui o Estatuto Nacional

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Pofie e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complemeutar

n'. 147 tle 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente. no que oouber, as disposições da L€i n' 8.666/93 e suas

alterações posteriores, bem como as condiçõcs estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas scrá a partir das 16:00hrs/min (dezesseis horas) do dia 28 de abril de 2021.

O início da scssão pública será às l4:00HORAS (quatorze h oras) do dia 10 de maio de 202l. no endereço eletrônico
urwr . portaldccompras oublicas.com.br . no hor'ár'io de Brasilia - DI:.

1.4. 
^ 

sntrega ila proposta lcva a participantc a aceitar e acâtar as normas contidas no presente Edital.

1.5 
^ 

Ata de RECISTRO Dt'l PREÇOS. durante sua ügência, PERMITE ADESÁO por qualquer órgão ou

ertidadc da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos. estatais ou

ainda dc regime próprio que não tenha participado do ceÍtame licitatório mediante preüa consulta ao órgão

geren ciador.

2.1. Rcgistro de Preço para futuro fornecimcnto de Serviços e rnatcriais gráficos, para atender as necessidades das

Secrelarias Municipais de Magalhàes dc Ahneida/MA.

3. t. Poderão participar dcste hegão:

3.1.I. Quaisqua empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atiüdade pertinente ao objeto da

licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital
e seus Anexos:

Picces
i:i:,iira:
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4.1. Nâo poderâo participar deste Pregão

4.1.1. Empresas que não atenderem âs cotrdições deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, etn

dissolução ou em liquidafro:

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administraçâo Pública, dteta ou

indireta, federal. estadual, municipal ou do DistÍito Federal, por meio de ato publicado no Diário

Oficial da União, do Estado ou do Municipio, crquanto perdurarem os motivos determinâtrtes da

puniçào. lgualmente não poderâo paticipar as empÍe§a§ suspensas de licitar e contrâtar com a

Prefeitura Municipal de Magalhàes de Almeida/MA. Estado do Maranhão.

.1.1.4. Empl.esas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsiüárias ente si,

qualquer que seja sua forma de constituiçãoi

4.t.5. Servidor de qualquer órgâo ou erúidade üncutada a Prefeitura Municipal de Magalhâes de

Almeida/M.{. bem assim a empresa da qual tal serYidor seja úcio, dirigente ou responsável

técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a firncionar no Pais

6.l.Alicitantev€,rcedoradeveráapresenmr.obrigaloriamente,nooriginaloucópiadevidamerrleautcnticadaem
caÍório, a seguinte documentação:

6.1.1 IlabilitaçãoJuridica

Rua Manoel Pires de Castro' 279 - Ceotro- CEP 65'56G000 MÀgalhães de Almeidc - Ma
CNPJ: 0ó.988'97ó/0001-09

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

para accsso ao sistema eletrônico, no site ú$'w.portaldecomDrasDublicas.com bÍ'

5.2. O cr€denciamento juntô ao provedor do si§tema irnplica responsabilidade tega.l da LICITANTE ou de seu

representante legal e presunção dà sua capacida4e téc,ica pararealizaçào das tÍânsações inerentes âo Pregão

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 cabsndo ao provedor do sistema ou a Prefeitura

úrri"ip"f de Magathães de AImeiáatMA resionsabitidade por eventuais danos deco.entes do uso indevido da

senha, ainda que p« terceiros.

5.4. Quando da participação das microelnpresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados- os crítêrios

estabelecidos oo art. 44 da Lei Compiementar n' 123' de 14112t2006: Itrstitui o Estâh.rto Nacional da

Microempresa e da Empresa de pequano iorte e altera ouaos dispositivos legais, alterada pela Lei co:nplemantar

n"- t47 de 07 de âgosro de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da ki n'8.666/93 e suas

alteÍaçôes posteriores.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE i'IAGALHÂES OE ALMEIDA
CNPJ: 06.988.976/000r-09

a) Requerimen(o de empresário. no caso de empresa indiüdual; CPF e RG. do Empresario.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado, em se tÍatando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açôes, acompaúado de documeltos de

eleição de seus administradores; CPF e RG. dos Empreúrios.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civi§, acompaúada de prova de düetoria

em exercícioi

d) Decreto d€ autorização, em se tâtando de empresa ou sociedade estrangeira em flncionamento
no Pais, e ato de registro ou âutorizáção pâra funcionamglto expedido pelo órgâo competente,

quando a aLivrdade assim o exigir.

e) Cenitlão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitrrte, deutro do exercicio

em vigor, obedecendo ao prazo de validarie.

0 Cenidão Simplificatla expedida pela Junta Comcrcial de Origem da Licitant€, dentro rlo

exercicio em vigor, obedecendo ao prazo cle valitlade

6.1.2 RegularidrdeFiscâl:

a) Prova de inscrição no CadastÍo Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Cenidão Conjunta Negariva, ou Certiclâo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos

e Contribuiçõis Federais e Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministerio da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidào Negativa dc Débitos, ou CeÍtidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo

Estado do domicílio ou sede do licitânte, comprovando a regularidade para com a Fazenda

Estadual;

d) Certidào Negativa, ou Certidâo Positiva com efeitos de Negativ4 quanto Diúda Ativa do

Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

e) ceniÍicado de Regularidade de situaçâo do FGTS - CRF, emitido pela caixa Econômica

Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fmdo de GaraDtia por Tempo de Serviço;

fl Cenidão Negatira da Dívida Atira do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

h) Alvaú de Licença, Funcionamento e Localizaçào do estabelecimento do licitâ[te'

Qualilicaçlo Econômico-Finrnceirâ:

a) cerridào Negariva de Falência ç concordata emitida pelo cartório distribuidor da sedç do

licitante.

6. 1.3

Rus Mânoel Pires de Castro, 279 - Cetrtro - CEP 65.56(H[0 Mrgalhãe§ de Almeidt - Ma
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PREFEITURA MUNIGTPAL DE i'IAGALHÃCS OE ALIUEIDA
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b) Balanço Pahimonial. devidâmente regiÍrado na Junta Comercial do Estado de origem da

licitânte.

c) As empresas com menos de um exercício linanceiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresetrtação do Balanço de Abemfa.

6.I.4 RegularidadeTrabalhist&:

â) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei n' 12.,140/201 l. Visando comprovar a inexistàcia de debitos inadimplidos pemnte a

Justiça do Trabalho.

6.1.5 Qualilicação Técnica: Cumprimento do disposto no an. II, § l' do an. 30 da 8.666/93

a) Comprovaçâo de aptidâo no desempenho rle atividade pertinente compativçl em caracteísticas

com o objcto desta licitaçâo, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capaciclade

Técnica. fomecido (s) por pessoa jurídica de dteito público ou privado, podcrá ser solicitada o

devido oontrato e nota fiscal refeÍsntcs ao atestado supracitado para comprovação de

veracidatlc.

6.2. Declaração assinada pçlo representante legal de eaquadramento MüEPP, conforme modelo no Anexo ll.

6.3. DcclaraÇão de lnexistência de fatos supervenientes impeditivos de hatrilitação, na forma do § 2" do uligo 32

da Lei Federal 8.66í93, assinada pelo representante legal do l-icitante, conforme modelo no Anexo ll l.

6.4. Declnração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV.

6.5. Declaração assinadâ pelo representantc legal da licitante de que esuí cumprindo o disposto no inciso X)O(III
do artigo 7" 6a Constituiçào Fcderal, na t'orma da Lei n" 9.854/99, conforme modelo do Decreto n" 4.358/02,

confonrc modelo no Anexo V.

6.6. Dcclaração assinada pelo representante legal de Veracidadc, a qual declaracumprir os requisitos de habilitação

e que as declarações informadas são veridicas, conforme parágrafos 4o e 5' do ârL 26 do decÍeto 10.02412019 e

confonnc modelo no Anexo VI.

6.7. As cerridôes valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse plazo. reputar-se-âo úlidas por 90

(novenlil) dias. contados de sua expediçào.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo paü apr€seDtâção dos documentos exigidos para

a habilitaçào, onde deverá cumprt as nonnas do Decreto 10.024/ 19, onde apenâs será p€Ímidda excepcionalm€nte

a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo item 10. [0.

6.9. As cerridões expedidas pela Interne! estão condicionadas à verificação de sua autetrticidade nos sites de

cada órgào emissor.

6,t0. As licitantes arcarào com todos os custos decorretrtes da obtenção e apresentação dos documentos para

habilitaçâo, a proposra tle preços inicial e (» <locumento de habilitaçâo deverão ser anexados concomitante ao

registro da própoitu no sisiema, as tlcclarações e proposta inicial dçverão ser assinadas digitalmentÇ aüaves de

assinatura digital, para confçrir aos mçsmos autenticidade e integridadç.

rffi
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃCS OC ALMEIDA

CNPJ: 06.988.97610001-09

6. I l. Serão desclassiticadas licitante; que não atenderem às exigàcias do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas. apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo Licihtório, que discordem das

Cláusulas e normas do Edital, estando Íbra do prazo previsto de lmpugnação conÍbrme o art. 24 do Decreto
10024/ 19.

7.1. A Equipe de Apoio atraves de seu Pregoeira(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se.á por meio
de lances em lalores unitários dos lotes e com apreciação do menrx preço.

8.1.4 LICITANTE será responsá\,el por todas as transaçõ€s que forem efetuâdâs em seu nome no sistema

eletrônico. assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lartces.

8.2. lncumbirá ainda à LICITA-fiTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decoüente da perda de negócios diante tla ioobservânoia de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou cle sua desconexão.

8.3. A panicipação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente

encaminhanrento da Proposta de heço exclusivamente por meio do sisterna eletrônico, até às 08h00min (oito
horas) do dia l0 de maio de 2021. (Horário de Brasilia).

8.4. Como requisito para a participação no Pregâo, a LICITAN'l'E deverá manifestar, em campo próprio do sistema

elehônico, o pleno conhccimento e atendimento às exigências de habilitação Preüstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser âpresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema

PoÍtal de CompÍas Públicas, seÍrdo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não

identificando a cmpresa, "Vl Unitifuio" (valor unitá{io), "VI Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de

execuçào uào poderá ser superior ao constante no Temo de Referência).

8.5. l.A pÍoposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitârte.

8,6. Até a data pre\,ista neste Edital pam mccÍrameDto do recebimento de propostas, a Licitante poderá acessar

o sistema Portal de Comgas Públicas para retirar, alterar ou complanentar a proposta formulada. A paíiI do início

da sessão pública, não poderão ser altoadas ou retiradas às propostas formuladas.

Uma vez que â licitanle seia declaÍada vencedora do presente pregáo, esta deverá encaminhar, pelo Portal

tü#'irt-í.,

8.7.

de Compras
§ 2" an. 38

supracitado.

8.8. A Proposta de Preços deverá cooter

8.8.1. Prazo de validade nâo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a çontar da dala de sua

apresentação:

Públicas a cópia da proposta no endereço http:/wwrv.oortaldecomorasoublicas.com.br/ l8/de acordo

do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo estâbelecido no decreto federal

Rur Mrnoel Pires de Câltro, 279 - Centro- CEP 65S6(H)00 Mrgôlhie. de Almeida - Ma
CNPJ I 0ó.98&976/0001-{»

8.'?.1- A licitante deverá cnrregar à Comissão Permanente de Licitação cópia dâ proposta de

preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado,

àgora identiÍicanclo a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada pelo

seu represenlante legal.
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Preço Unitário e total, expressos em reais;

flpt'rf.:#i

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

Prazo de exccução conforme definido no Anexo I: TeÍmo de Referência;

Declaração dc que sua proposta compÍceÍIde todos os tributos, desPesas ou encargos de

qualqüer natureza, resultante do fornecimento/sen'iço;

8.8.6. Os seguinles dados da licitante: R^zão Social, end€reço, telefone, E-mail, número do CNPJ,

nome do banco, o código da agência e o númeÍo da conta corrente e prâçâ de pâgamento.

8.9, Deslaruçâo expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Atexos

8.10. Nào scrão consideradas as propostas oom alternativas. devendo as licitantes se timitarem às especificações

deste Edital.

8.1 l. Decorrido o prazo da lalidade da proposta. s€m con\ osação para a contrataçâo, ficam as licitantes, liberados

dos compromissm assumidos.

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

8.13. Serào desclassificadas as propostas que nâo atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

sejam omissas, apresentem irregularidades ou detbitos, capazes de dificultar ojuJgamento, bem como aquelas que

apÍesenteÍl quaisqusr ofertas de vantagels nâo previstas nestc Ediol, ou preços e vantagens l.useadas nas oÍàrtas

das demais licitantes.

8. t4. As licitantes aÍcar'ão com rodos os custos decorentes da elaboração e apresentação de suas propostas

9. l. A^ partir das l4:00hs (quatorze horas) do dia l0 de maio de 202 I , terá inicio a sessâo pública do PRECÀO
ELETRÔNICO SRP N' 0l l/2021, com a dirulgaçâo das Propostas de heços recebidas e,após análise, início cia

etapa de lances, conforme Edital,

t0.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes,

cujos procedimentos sào explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no DecÍeto

n' 10.0241 19.

10.2. Iniciada a €tâpa competiti\a, as Iicitantes poderào encamiúar lances exclusi\amente por meio de sistema

eletrôoico, scndo a üciunte imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.3. As licitant€s poderão oferecer lances sucessivos, obsenando o horário Íxado e as regras de aceitação dos

mesmos,

10.4. Só sçrão aççitos os lances cujos valores forçm inferiorçs ao último lance por ele ofettado e registrado no

sistema.

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Rur Manoel Pires de Castro, 279 - Centro- CEP 65.56G000 Magalhtr§ de Ameidr - Ma
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10.5. Nào serão aceitos dois ou mâis lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

em primeiro lugar.

10.6. Durante o tÍanscurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo Íeal, do valor do menor

lance regist1ado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Plegoeira, no decorreÍ da etâpa competitiva do Pregão, o sistema eletÍônico

poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.?.1. O Pregoeira. quando possiYel. dará continuidade à sua atuâção no certame, sem prejuizo

dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão peÍsistir por tempo sup€rior a t0 (dez) minutos, a sessào do Pregão

será suspensa e tef,á reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeira aos

participantes.

10.8. A etapa de tancrs da sessào pública transcorrer normalme[te, neste proic€sso optou se pela Modo tle Disputa
*ABERrO" ou seja por um peri«lo dc l0 (dez) minutos os itcns ficaram aberto pra lances sentlo que a partir do

8" (oitavo) minuto o sisrcma prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois)

minutos cousecutivos enquanto houle lancc. sem lance o sistema ençerrará o item, sqtdo l'encedor a msnor ofeÍa-

10.1{. L O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos.

10.9. O l,rcgoeira ao depois da disputa de lance podená abrir, pelo sistema eleüônico, negociação ofertando

contÍapÍoposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de meÍIor valor, para que seja obtido preço

melhor. hem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Enccnada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá compÍovaÍ a situação de

regularidarJc, mediante encaminhamento cntega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de

nalilitaçào c ptanilha da proposta ern midia no prazo de 3 (Eês) dias úteis, para confirmar a autenticidadc da

documentação exigidâ corfonnc o art. 26 do d€creto 10.024/19 .

l0.l l. O pregoeira anunciará a LICmANTE VENCEDORA imediatamente apó§ o encerra$ento da.etapa de

lances da scss-ão pública ou, quando for o oaso, após a negociar$o e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação do

lance de ntcnor valor.

I l.l. Na análise da proposta de preços, seú verifrcado o aletrdimento de todas âs especihcações e condi@s

estabelecidas treste Edital e seus Anexos.

I 1.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado de julgametrto dâ hoposta

de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências

de habilitaçio, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente' verificando a sua aceitabiüdade e

procedentlo à sua habÍitação, na ordem de classificação, e assim suces§ivamente, até a aPuação de uma proposta

ou lance quc ateoda ao eütal;

I 1.3. I . Ocorrendo a situaçào a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar com a

LICITANTE para que seja obtido preço melhor'

Rus Mân0el Pirts de Câstro, 279 - Centro - CEP 65.560-000 MagalhÃes de Âlmeida - Ma
CNPJ: 06'988.976/0001-09
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1 1.4. Para lins dejulgamento das propostas. será obsen'ado o disposto no art.44 da Lei Complementar n' 123,

de 1411212006]. Irstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altffa outros

dispositivos legais, alterada pela Lei Complenrentar no. 147 de 07 de agosto de 2014,e subsidiariam€ntç, no que

couber, as disposições da Lei n'8.666193 e suas alterações posteriores.

11.5. Para jutgamento e classificação das proposlas será adotado o critério de menor preço por lote, observadas

as espccificações técnicas dcfinidas no lldital, pÍoposta acima dc 50% do valor de mercado apontâdo pelo sistema

será rejeitada.

12.1. Declarudo o vencedor, qualquer licitante poderá manif€,stâr imediata e motivadamente, a intenção de

interpor recurso, única e exclusivamente araves do portal, parajulgamento do Pregoeira, se aceito a intenÉo lhe

será conccdido o plazo de 3 (tês) dias úteis parâ apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente

ahavés do portâI, para julgamento e deferimento ou úo deferimento, Íicando os demais licitantes desde logo

htimados para apresentarem conftarrazõ€s em igual número de dias, única e exclusivame[te aúaves do portal, que

começarãt, a correr do término do prazo do recorente, sendo.lhes assegwada vista imediata do§ âutos.

12.2. O acolhimento do recurso imponará na invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aProveitametrto.

12.3. ,4. falta de manifestaçào imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a

adjudicação do objero pelo Pregoeira ao venoedor.

12.4. Os autos do prouesso permanocerão çom vista franqleada aos interessados, na sala da Comisúo
Permancnte de Licitaçào da Prefeitura Municipal de IU,{GAIII{E.S DE AIMEIDA/MA, à Rua Manoel Pires de

Casho. 279 -, Centro.MAGALHÃES DIl A[-MEIDA./MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h

(doze horas),

1
_ç

ri;fi
'ü§j

l3. | . O rcsultado de julgamÊnto será submetido à Autoridadc Competcnte para homologaçâo'

13.2. Àpós a homologação da ticitaçâo. a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o cortrato,

no prazo *á.imo de ati 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Çonvocação e nas condiçõe§ estabelecidas

nesle Edital e seus Anexos.

13.3. É Íacultado a hefeirura Municipal de MAGALHÀES DE ALMEIDA/MÀ quando a convocada nào

compareccr no prazo estipulado no subitem 13.2, nào aplesentar situação regular no ato da assinatua do contrato

o,,, uind", .""rr"r-r" a ássiná-lo, injustiÍlcadamLnte, convocar as LICITAI1TES remanescentes, na ordem de

classificaçâo. sem prejuízo rJa aplicação das sançôes cabíveis, observado o disposto no subitem I 1.3.

13.4. O prazo de convocação poderá scr prorrogado, uma vcz, por igual periodo, quaudo solicitâd9 p:la p_arte'

duÍantc o seu transcurso e de«le que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Mwricipal de

MAGALHÀES DE ALMEIDA/MA.

14.1. A licilante que enseiar o Íetardamento da execução do certame, não mantiYer a pÍoposta, falhar ou &audar

na execução do objeto licitado, comportaf-se de rnodo inidôneo, fizel declamção falsa ou cometer fiaude fiscal,

gaÍantido o direito prévio da citaçào e da ampla defesa, ficará impedida de licital e contatar com a Prefeitura

Rur MâÍoel Pires de Csstro, 279 - Ctntro - CEP 65.56G000 Msgalhã$ de Almeid! - Ma
C\PJ: 0ó.988.976/0001-09
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FAI-HÃES DE AIMEIDA MA. pelo prazo de aÉ 05 (cinco) anos, enqumro perdurarem os
da puniçâo ou até que seja promoüda a reabilitação perante a Eópria autoridade que

de será obrigatoriamente registrada em Diirio Oficial e no caso de suspensâo de licitar, o
pá ser descredenciado poÍ igual periodo, sem prejuizo das demais cominações legais.

adimplemento, o CONTLATADO eslará sujeita às seguintes penalidades

Advertência;

Multâ por atraso a cada 30 (trintâ) diâs, no percenrual de l0olo (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato, caso nâo sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

Multa, moratória simples, de 0,4% (quatuo <lecimos por cento), na hipótese de ataso no
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatua;

14. 4. Suspensão temporiiÍia dc participação cm licitação e impedimento de Çontratar com
Admirristração por período não superior a 2 (dois) anos; e

t4 5. Declaração de inidoncidadc para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14 6. A aplicação da sanção prevista no item 14,3-1, uão prejudica a incidência cumulatira 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 enbega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de irradimplemento de eventuais cotas mensâis, expressamente preüstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14. As sanções previstas nos itens 14.3.l, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjrmtamente
com os itens 14.3.2 e 14.3.3,Íàcultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez)

dias úteis.

14.5 inexecuçâo de que rata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela

oferta que se a como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaçâo, comunicando-se, em seguida, a

Comissâo de Licitaçâo - CPL, para as providências cabíveis

estabelecidas n
14.6. A segun adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições

Edital.

14.7. A apli das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal
DE ALMEIDA/I\LA.de MAG

15.1. Às desp decofientes dâ presente licitação corlerão por conta dos recusos especificos consignados no
cada conforme abaixo especiÍicado:orçamento. classi

ADMINIS
04.122.0050 OO _ MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
339030 - 000 - DE CONST]MO
13.122.0050.20 t - MANIIT, E FTINC. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RusMrooêl Pires de Câstro, 279 - Centro - CEP 65.56G000 MÀgâlhães de Almeidâ - M&
CriPJ: 06.9E8.97ó10001-09
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339030 - ooo M ATERIAL DE CO\SI]MO

SAIJDE I

l0 122 005(, 204d
119030 - 000 f\,1

to. t zz.ozqo.:us tl
.1:re0l0 000 - I\,i
t0.l0 I .0.140.20521

.1.190:10 - 000 M
10.30 t.0i40.20541
MATERI.{L DE d

I

EDUCAÇAO
12.361.0050.20131
::eoro-oou-(
l:.361.042 l.l03,l
33eo3o-ooo-ü
12.361.0832.20951
339030 000-M
| 2.366.0832.2105.
33eo3o-ooo-ú
12.361.0832.2108
339030-000-M

ASSISTENCI,\ Si

08.122.0050.2t |l
339030 000 M
08.244.0050.200q
319030 000 M
08.244.0231.2065
l]9030-000-M
08 .244.023 | .2090
339030- 000 - M

pooo - vnrtureuçÀo E FUNC.DA sEc.»r saúpp p ser."'sAMENTo
ATERIAL DE CONSIJMO
p000 - MANUTENÇAO DO RrNDO MI flCrPAL DE SALTDE

ATERIAL DE CONSLMO
OOOO - MANUT,PROGRAMA DO PISO DE ATENÇÀO _ PAB
ATERIAL DE CONSL]MO
OOOO . MANUT.DO PROG.AGENTE COMUMT.DE SAIJDE-PACS339O3O _ OOO _
toNSt/\4o
I

I

[ooo - veNurt,NçÀo DA sECR-ETARTA DE EDUCAÇÀo
hteuel DE coNsuMo
POO() - MANUTENÇAO DO SAJ-ARIO L,DUCAÇAO _ QSE

FTERIAL DE CONSUMO
OOOO. MANLIT. E FUNIC, DO ENSINO FUNDAMENTAL4O%

IATERTAL DE CONSr-^4O
p000 - MANUT. DO PROC. Dr EDUC. JoVENS E ADULTOS EJA

hTERIAL DE CONSUMO
pooo - oe servor-vlMENTo DA EDUCAÇÀo LSpECTAL

hTERIAL DE CONSUMO

I

DCIAL
pooo - veurrt,NçÀo DA SECRETARTA DE ASSISTÊNCIA socrAL
ATLRIAL DE CONSTJI\4O
p000 - MANUTENÇAO DO FI-,NDO MLINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATERIAL DE CONSTÀ,ÍO
pooo - veNrn Do cENTRo DE REF. ESnEC. DE ASSIsr. Do cREAS
ATEzuAL DE CONSUMO
hOOO - I"INM N DO SERV. DE CONVTV. E FORTALEC. DE VÍNWLOS _ SCFV
larEnrer DE coNst,Mo

que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estârá vinculado

te instumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumpdr todas as

08.244.0240.2086t0000 - MANUT. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCTAL-CRÁS339030 - 000 -
MATERLA.L DE dONSUMO

I

16.1. A contra
VIII.

do objeto licitado será etêtivada mediante Cootrato, conforme minuta constante no Anexo

16.2. O contr
intcgralmente à

obrigaçõcs c dc fornecimento cspccificadas neste Edital e seus Anexos

16.3 O presente (al e seus Anexqi, b(jm colno a proposta do licitante vencedor deste certame, farão Partc
itrtcgrante do C to, independente dc trânscriçào

Rua lnoel PiÍes de Csstro, 279 - Centro - CEP 65.5«)-000 NlÀgalhães de AlrÍelda - Ma
CNPJ: 06'986.976/0001-09
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enuado. ao Pregoeira responsár'el por esta licitaçâo, exclusivamclte no fldereço do Portal

wwrv.porlaldecomprasoublicas.com.br, ate 3 (üês) dias úteis anterior à data fixada no

iipi
PREF

17.1. Ocor brio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restâbelecer a Íelação
pactuada, nos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n'8.666/93, mediante comprovação documental o

requertmento cx do contratado

18. L Os mal

19.1. O p

seruiços deverào ser enfegues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no
implicará rccusa

ermo de Referência Anexo I dcstc Edital, sendo que a inobserr,ância destas condições
que caiba qualqueÍ tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a

substituiI os nlat serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

18.2. Os rnat sen'iços deverào ser entregueVcxecutâdos integralmenle sem falhas, de acordo com as

necessidadcs das s Municipais e serão executadas conforme ordem de Fornecim€nto/Serviço,

ser-viços dcvcrâo so entrÊgues/executados no local inücado no Termo de Referência.

to seÍá efetuado mensâlmsnte. referente aos Materiais/Serviços Fomecidos, após a
comprovaçâo tle a smpresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social,
mediante a das Certidões Negativas de Debitos como o INSS, FG'IS e CNDT- Certidào Negativa de
Débitos-lrabalh no prazo não superior a 30 (trinta) dias. contados da entrega da Nota Fiscal de execuçào do

arestada pelo setor competente. Será vçriÍiçada também sua regularidade com os TributosObieto, dcvitlam
Federais- nretlian apresentação da Certidão Conjr.mta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de

Negativa. de Iri e Contribuiçôcs Fcdçrais e Divida Ativa da União.

19.2. E vçdada essamente à realização de cobÍança de forma diversa da estipulada neste Edital, ern especial

a cobrança ['ran mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sançô€s preüstas
neste mslrullrl]nto indenizaçào pclos danos decorrentes.

19.3. Ncrhrrnr to será cliLuado ao CONTRATADo caso o mesmo sc cncontre em situaçào irregular em

desconforrridade itsrn 19.I

20.1. Qualquer do de esclarecimento em relaçào a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edilal e

seus Anexos d
de Compras Pu

preâmbulo.
l.l.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

l.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresâs que

teúam adquirido presente Editai

.1.3.O Prego€ira responderá aos pedidos de esclarecimenlos no pmzo de dôi§ dias úteis.

corrtado da drta ecebimento do pedido, e poderá r'equisital subsidios formais aos responsáveis pela elaboração

do edital ç dos an

oel Pires de Castro, 2?9 - Centro - CEP 65-ff(H100 MagÀlhies de Ameida - Ms
CNPJ: 06.988.976/0001-09

t8.3.
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s prolocoladas intcmpestivamente serão desconsideradas

21.1. Conlbnne üsto no afl. 24 do Decrero 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para

recebimento das opostas. qualquer pessoa poderá impugnar o a1o convocatório deste Pregâo, sendo que tais
impugnaçcies rle o ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico ahavés do Portal de Compras hiblicas
no endereço e co, www.portaldecompraspublicas-com.brno prazo morcionado

não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboracão do cd e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da datr de

gnação, conforme estabelecido no § l' do art. 24 do Decreto 10024/19;recebimenlo da

2l .3. Acolhida impugnação contra o ato colvocatório. será designada nova dala para a realizaçào do certame;

21.2. A impu

21.4. As iurpu

22.1. Os casos

21.5 As crnpr e nào entrarem som o pcdido de IMPUGNAÇÁO do Edital no prazo estabeleoido art. 24 do
Decreto 1002-l/l ou participarem do prcsente certamc automaticamente estão concordando com todas as

cláusulas e rcglas ista nesse Edital

com base à lcgisl
prcüstos c as dú\ idas deste Edital serão resolvidos pela Comissâo Pqmançnte de Licitação,
o que sc aplica a modalidade Pregào. sob a égide da Lei n' 10.520/02 e subsidiariamente, no

iluc couber. as di ções da l.ei n'8.666/93 e suas alterações posteriores

22.2. Fica asscgqrado a hclêituÍa Municipal de MACALHÂES Dtr ALMEIDA/MA direito de, no interesse da
Administraçào, arurlar ou revogar, a qualquer tempo. no todo ou em parte, a presente licitação. por razões de
interesse público &corrente dc fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente parajustificar
tal conduta, dcvendo anulá-la por ilegalidadc, de oticio ou por provocaçâo de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamentc lündementado.

22.3. A panicip4ão ncste Pregão implicará na aceitação integral € inetIâLivel de suas normas e observância dos
preceitos legais c regularnentares, ressalvados o düeito de impupJnaçio e de recurso.

21.4. O ohicro d; presentc licitaçào podcrá sofier acréscimos ou supressões. conforme preüsto no § l'do Arr.
65 da Lei 8.tr66/91.

!

I

22.5. Nào huvenfo expediente na datâ lixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer fato

superveniente qu{mpeça a realização rlo certarne na data marcada, a sessào será automaticamente tÍansferida para

o primeiro diu útil$ubsequente. no mesmo local, endereço eletrônico e horfuio anteriorm€nte estabelecidos, desde

que nâo ha-ia cornüicaçào do Pregoeira em conúario.

22.ô. O dcrarcnclmento de exigências ltrmrais não essenciais nâo importârá Ilo afaslânento do licitânte, desde

que sejam possive$ as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, duIante a realização
da sessào nirblrca àeste Prepào.'l
22.7. Caso scja oecessária à interrupção da sessão, os autos do prtrcesso ficarão sob a guarda do Pregoeira, que

designará nova data para a continuaçào dos trabalhos.

22.8. O prcsente Edital ç sçus Anexos, cstarão à disposiçào tlos interessados, gratuitametrte, no enderoço do
Portal de ('ompras Públicas enrJereço @.

lluÀ Plres de Castro, 279 - Cetrtro - CEP 6556S.000 M.gâlhi€s de -{meids - Ma
CfiPJ: 0ó.988.976/0001-{»
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22.9. O forn de ourra tlnidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apÍesentar, a

,1ír'-{
l§r#.i'

declaração de idoçidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado que

haja tributado a ofleraçào.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte i[legrante. independentemente de tanscrição, os seguintes

anexos:

23-l- l Anexo I - Termo de Referência.

23.1 2Anexo II - Modelo dc Declaração de enguadmmento de ME/ÊPP.

Anexo lll - Modelo dc Declaração de inexistência de impeditivos

t3. t 4 Anexo lV Modelo de Declalação de Coúecimelto do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo tlc Declataçâo que não e.mprega menores.

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1r7 Anexo Vll - Minuta da Ata de Regi§to de Preços

22.1t8 Anexo Vlll - Minuu do Contrato

l

MAGALHÃES DE ALMEIDAA4A, 22 dE Ab iI dC 2O2I

Pregoeira Mmicipal
Paula Lima Costa

EDITAL DE LICITÁÇÁO
PREGÃO ELETRôNICO SRP N' OII/2027

^NEXO 
I

Registro de Preço para fulura Aquisição de Serviços e materiai§ gtáficos, para atender as necessidades das

Secretarias Municipais de Magalhães De Almeida/Ma
0bjcto

I

P, cc;:sc:ífr?L0 tt
iir:i,*

23 r13

Ruâ Manoel Pires de Castro,279 - C€ntro - CEP 65.56G000 Magalhãe§ de Almelda- Ma
L C\PJ: 0ó.986.976/0001-09
/
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lLR TOTALLND VLR UNTNR LOTE I
SECRETêRr^ »r srú-oe HosPtr^L

I DESCRIÇAO -
I

Bloco 3001 Atestado médico parafeeilantc - Bloco com lO0folhas F9
Bloco t00,|

Atestado médico - Blbco com 100 folhas F l8
Boletim de produçào
corn 100 folhas fmbulatorial 

individualizado (PBl) - bloco Bloco 3003

u\I) 3004 Capa para ultrassom
Bloco 300) Evoluçâo clínica bloco com l00folhas

300

300
l,vol tc- vcrso bloco com 100 tblhas Bloço

BlocoI:icha de com 100 folhas
obstctra (

rtc-b1

Iricha de referÊncia d{pacicnte bloco com 100 tblhas Bloco8

Illoco 3009 I.-icha geral- bloco coh t00 folhas
Bloco 300l0 Gú, r',l. i"t.*4'ànÚ;.. .'-; 100 folhas

300Lautlo medicrr. par.a u[ternação hospitalar - bloco com 100 folhas1t
Bloco r00Prcscriçào médica c

com 100 folhas
rftorno de enêrmagern (ftente/vcrso) blocot2

I0uBloco13 Prontuário dc .dnrssão hospitalar bloco cou'r 100 lôlhas
Bloco 300l4 Prontuário dc utcrdiffinto ambutatorial
Bloco 800t5 Receituário hospira trF bl,o",, 

"orn 
100 Rllh"t

Bloco 300a - bloco cont 100 tolhasRelatôrio de ateld*{t" d. ,rcà.t16

i00t1 Relatório de cir bloco com 1tJO tolhas BIoco
Bloco 800Rcquisição dc crames laboratoriais- bloco com 100 Íolhast8
unid 30livro de Pano (eircacl{nado com 300 páginasit9

\'^toR l'o1'.{L D() LOTE I
VLR TOTALL]I\-D TJND VLR UI\ITLOTE II

SE,CRITARIA DE SAÚDE _ ECD-, DESCRIÇÃO -
Bloco 300Àdvertência - bloco 100 Íirlhas

.1.000LNI)Alvará de autrllizac td *" úá.*
300BlocoAuto de in ao§ - bloço com 100 Íôlhas02 viasal

Bloco 300llr..u rtiur.",rlrnul ilas unirlades de sairde bloco com 100 folhas1
Bloco 200- blo,L-o com 100 folhasCadastro de auttin
Illoco 3006 Cadastro de cstabcl cnto 02 via - bl(xo com 100 folhas

300Bloco1 Cadastro dç ssioaal scnl foto 02 via - bloco com 100 folhas
r .000T]ND

3
Cartilha educativa cortra hanseniase. vcrminoses e tracoma papel
'd 150 4cor

3.000U\D9 de
Bloco 200Ficha dc controlc de atividade- bloco com 100 fothast0
Bloco 2001l Fichâ de controlc dc resunro diário
Bloco1l Ficha de contÍolc de resumo semanal
LNDl3 iva de cólera - bloco corn 100 folhas F litFicha de notiÍlca one
Bloco 10014 Ficha de resuuro diário da den
Bloco 200Ficha de resulno semanal da
IIND 3 00016 Ficha de resumo d dc controle de di

3.000ut'rD11 f/v1,5Ficha de autoiml emhansenÍasc

Iluâ Pires de Crstro, 279 - Ceatro - CEP 65-56&{X}0 Mrgalhãe§ de Almeida - Ms
CNPJ : 0ó.9E&9?6/0001-09

I

iliet.."Y§í,'I

I

l*l

I

-r00 |

Bloco

I

I

I I

200
4.000

15



ESTADO DO MARANIIÃO
pREFEITURA MUNlctpAL DE MAGALHÃes oe ALMEIDA

CNPJ: 06.988.976/0001-09

fte§

28

2

Bloco 200

TND 2.000l9 Ficha de resunro s de conuole de cli o

200f-ormulário clc in com06 tblha - bloco com 100 ttrlhas Rloco2l)

Bloco 20021 Vonit dc doen - bloco com 100 folhass diarreicas a
Bloco 20022 Planilha semanal de bloço com 100 folhas

r.000Protocolo UND
Bloco 200l,l Rcclam 02 r'ia bloco com 100 folhas
llloco 30025 istro diário ric s vetoÍiais- bloco com 100 folhas
Bloco 200l6 Relatório de a nto- blo,ço çom 100 ftrthas
TND 1.000)1
BIocoRequerimento dc reg

100 folhâs
exames preventivos ve(oriâis- bloco com

oeinRclatório de fiscali

Bloco 20029 02ucímenlo - bloco conr 100 folhas
20030 Resumo diário bloco com 100 lolhas

Bloco 2003l bkrco corn 100 folhasRcsunro diário de controle de di I

Bloco 100:12 Resumo semanal bl com 100 folhas
Bloco I00

revisãe bloco corn I
Resumo semanal de

Ils
dadei de microscopia de lamina para

tsloco 1001,1 Retomo de reclarna - bltxo com 100 folhasao 02 via
Bloco 100

i5 Temo de aFneensào, ilutilização, inteÍdição caurelar e devoluçâo
- bloco corn 100 folhas02 via

Bloco 100i6 Tcnno de intcÍdi o e desistência (02 ria - bloco com 100 folhas

Tenno de ültinlr - bloco corn 100 folhasa0 02 via.i7

V-{LOR TOTAL DO LOTE II
VLR UNT VLR 'IOTALUNI)NR I,O'I'E III

SI]CRETARIA DI] SAÚD[:, _ PAB I
ESCRI o

Bloco 250Boletim de produção
folhas

bulatorial consolidado- bloco com 100

Bloco 250Boletim de prodLrçào individual (BPI) (licnte e verso) - bloco com

100 Íblhas
UN I) ,1.000Cadcmcta dc llcin Aente e veÍso

,1.000t.l\Dino - sombra fÍsrte e verso)Cartâo da Crian
U\D .1.000Cartão da Crian masculino - sombra frcnte e verso5

u\ t) ,1.000Cartâo de esurrre colorido frente e verso
:1.000UNDCartâo de controle tle hi c diabetes.-l

1.000L]NDtl odc atlvo.Cartào de connole dc libera
-1.000LND9
4.000LNDt0 Carlão masculino colorido

Cartào de idcntifica familiar. Fl8
azul 1iente c vcrso

UND 2.500II lrcnte e l erso F9Cartâo masculino colorido vermclho
IAID 3000CaÍtâz color 60x45 (frênte e versol:

2.000INDll ma leite é \'ida Fl8(lâÍtelâ de recetlirrento do

14
Demonshativo mensal de atendimento diabetes e hipertenso' bloco
com 100 folhas

IND 5000l5 Enve PSF 22xll
Bloco 250l6 Ficha A - bloco corn 100 Íirlhasmodcl
Bloco 250t1
Bloco 250

F'icha de cadastro domiciliar - ts-SUS

Ficha de cadastro irdi dual E-SUSl8

Ruâ Piles de Castro, 279 - Csntro - CEP 65.560-000 Magalhães de Almcida - Ma
C\PJ: 0ó.988.97610001-09

I p,'ccesse:7ÔJJ--0[.-
r,r:iha: .14,1 o
iit,tyiue'. _Jz.-- -

t8 | Fir'ha de registr-ô de (

Itolhas
iame prcvontivo coletado- bloco com 100

I

21

I

200 
|

I Bloco

I stoco I too
I

UNI)

I

I

I aroco I zoo

I
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30

250l9 Ficha de visih dorn ü E-SIJS Bloco
l0 Ficha de menio - Il-SUS Bloco 250

Bloco 2502l _ E-SUSFicha dc atiütlatlc
25{)Ficha de atcndirnento nclividual t'l-SUS Bloco

Bloco 2502l Ficha de atendimsrto odontol co individual E-SUS
Bloco 2001,1 Ficha U - BT tl errte \crso - bloco com 100 Íblhas
llloco 20025 Ficha B - Diabctes te c vcfso - bloco com 100 folhas

l6 Ficha B Ccstarte frente e verso - bloco com 100 folhas Bloco 200

Bloço 2002',1

Bloco 20028 Ficha B hi lcn§o
Ficha B - Hanscniase - bloço com 100 folhas

- bloco com 100 folhas
frente e r çrso

te e vcrso
Bloco 150:9 Ficha D frentc r' - bloco com l00 lblhas
Bloco 150Ficha de acom

100 folhas
to dc hipcrtenso c diabetes - bloco com

Bloco 1503l Ficha de cadastra de estabelecimento bloco com 100 fls
Bloco 150l: e - bloco com 100 folhasFichâ de câdâsrr{) de

250Ficha de cadastro de so e diabetes - bloco com 100 lolhas Bloco
Bloco 150t4 Ficha de cadastro do s\-an ftmte e verso - bloco com 100 folhas
Bloco 150l5 Ficha de - bloco com 100 t'olhas

Bloco 150Ficha dc registro di
folhas

de gestarte no sisprcnatal - bloco com 100

Bloco 150Ficha de requerirnen
folhas

da vig- Epidemiológica - bloco com 100

VALOR TOTAL DO L0TE III

sEc
LOI'E Iv

ARL{ DE SAÚD[, _ PAB- II
DESCRI o

IllocoFicha de serviço dc
100 folhas

atendirnento SPA (01 via) - bloco com

150Blocoomisso dc troca dc plantão - bloco com
2

Fichâ de termo de c
I00 tblhas

r50Blocoisso dc rroca dc phntdo l.nfcrmaria) -
bloco com 100 1ôlhas
Ficha de temo dc ü

Bloco 150uência - blcro com 100 Í'olhasFicha individual de4
3.0005

llloÇoMapa de acompanh
100 folhas

arTento nutnclola I (frcnte/rrrso) - bloco com
Folilqrs frente /verso t,l(

Bloco 1001 to sisvan - bloco com 100 folhasulrde acom
l0MI]TRO1l rciculosPadron
:10VETROara sec. De SaúdePlaca lona com estrxtura

METRO :10
IO ata sec. Dc SaúdePlaça acrilico com cstrutura

100
1l

Planilha de mcrnitoramento das doenças diarleica aguda - bloco

com 100 fls
Bloco 100

12
Planilha de monit
com t00 fls

oraTento das doenças diarrcica aguda - bloco

800Blocoli Rcceituário PSF - bloco com 100 iolhas
300Bloco

l4 Rcgistro de exâmcs de ptevenlivos colelâdos - bloco com l tX)

folhas
100Blocol5 Relarório de SS-A.2 frenle e verso - bloco com t 00 folhas
200Blocoo com 100 folhaslí, Relatório PMA2 - bl

Il.ua Manoel Pircs dc Crstro, 279 - Ctntro - CEP ó5.56G000 Magalhães de Almeida - Mâ
C\PJ: 06.988.976/0001-09

I

I

I

11

rso 
I

l

I

I UND
100

Illoco
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t:i

Bloco 100l'7 Relatório PMA2 c lemento - bloco com 100 lblhas
Bloco 200

lri
Requisiçâo de exames fitopatológicos, colo do útero 1ftente c

- bloco corn 100 folhasVCISO

200l9 Resultado de exarrrcs de laboratoÍios Fl ti Bloco
Illoco 20020 ia - bloco com t00 folhasResumo semanal de micr
tlloco 15002l UI SI de cxatne Fl8

vAtílR t o rAL Do l,oTE Iv
I.]N D QTD VI,R UN'IçÂo-

o
I,OTtr \' _ }]DUCA

I)ESCRI
300Ata de Resultados l. inais - Educação lnfantil (ver Modelo com

Coorde Pe ica da SEMED
llloco

300lllocos - Ensino Fundamental (vcr Modclo com

Coordcna o Pcd

Ata de Rcsultarlos F

ica da SIIMED
300lllocos - l:n\rno [-un,.hrtrcntal tl rlucaçào,.lc

elo com Coorrlenação Pedagógica da
Àta de Resultados fi
Jovens e Adultos (vcr
SEVED

mcto 60I Adesivo si les
und

med.1.20 90nr
Banncrs cm lona vi

os difrirenles
com acabamento em supoÍte em plástlco,

)

8000und
6

rilF ln nfa MCI cd comsüE ao1 l'etrnrBol
Perla a «la SEMED

8.000und'l Boletinl Escolar Ensino Fundamental l'ao 5'ano l80g (rer
Modelo com Coorrl ào Pcda ica rla SEMET)

und 8.000I Fundamental - 6' ao 9" ano l80g (veÍ
o Pcda ica da SEMED)

Boletim Escolar - E

Modelo com Coor'
{t000Canilhas 16 folhas9

UND 100l0 Carirnbo automálico
8.000undcolorido ârâ l5 c\'entosCatÍâZ. f2 lcouchê. 150

und 8.000
t2

Certificado de Conclusão do Ensinc (\er Modelo com

Coordcn a da SEMEDPc,lLr o
und ir.000Certificado de Conclusão Ensino Fundarnental/ Educação de

Jovens e Adultos - EJA (ver Modelo cour Coordenação
Peda ca da SEMED

1.000und
11

Capa de Processo ( Modelo com Coordenação Pedagógica da

SEMED
und 40.000t5 Diversoslm
und 700ão Infantil (ver Modelo com Coordenação

l6 Diário de Classe Ed
ca da SE

600und

Pcda ica da SEMED
Fundamental- IrJA Anos l'inais (ver

l'7
Modelo com Coold
Diário de Classc

600und

Pcda ca da SEMEL)
Fundamcntal - EJA - Anos Iniciais (ver

I8
Diário dc Classe Lns

Modclo com Crxrt tl
2.500und

19
Diário de Classc Lrlsito Fundamentâl Artos Finais - 6" ao 9'ano
vcr Modclo com ( loqdcna ica da SLMEDPeda

und 2.500
?0

Diário de Classc Lnsino Fundamental Anos lfliuiais - l'ao 5" âno

ver Modclo conr Coordcn Peda ca da SIIMED
8.000r-rrdDossiê do Aluno ivcr Modelo com Coordenação Pcdagógica da

SEMEI)
8.000undPolicrorriabÍanco 2Envel 340rnrn. im

,,;cc::so;ffIl^O-{?
. . -:+É-,i!,t,fir,3:* -- Yl._ -

Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - CEP 6i.560000 Magalhães de A.lIllêidâ - Ma
CNPJ: 06.988.976/0001-09

1

I

I

VLR TOTAL
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1
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ESTADO DO MARANIIÀO
PREF truRA MUNtctpAL DE MAGALHÃes oe ALMEIDA

CNPJ: 06.988.976/000 l-09

üíffi,.ç:si

l0

t2

tl

2l Envelope branco taÍü
4 cores.

oho t 14x229mm, papel ap 90igm2, cm, imp. und 8.000

8.000
)4

Ênvelope oficio I l4i
med;3.00x l,00cn, l0

l29mm, com lanela, corn ilhtls,
modelos diíàtentes-

und

und 80l5 Faixa em lona com aci

modelos difercntes.
lbammto. corn ilhós med. 1.00x3,00, l0

:6 Folders l.s7x2.lOmÍl
dotrra. l0 modclos dif

lpapel couchê, t 50g/m2: 4x4: llV; 03

]Ientes
und 8.000

21 Placa lona conr estrutr lra para scc. De Educação
6028 Placa açrilico com est uhra para sec. De Eduçação \'Ít: l RO

UND 8.00029 Panfletos coloridos Fi

und 8.000HistóÍico Escolar - E

Adultos - r'er Modclo
lsino Fundamental (Educação dc Jovens e

com Coordcnação Pçdagógica da SEMED)
8.000

3r
Histórico liscolal E

Coordcnaçào Pcdagót

unrlrsino Fundamental (ver Modelo com
jca da SEMF.D)

VÂI ,oR TO'rAt. DO LOl t: \'
VI,R'TOTAILOIUVI-SE( R-LTARIA DE. ADMIN'ISTRAçAO

DlrSCRrÇÀO -
UND QTD VI,R UNT

METRO 100l Adesivos impr!'ssos (r n)
Lr\t) 80Banner 120 cnr x 90 c m

BLOCO 250Bloco de autor izaçâo le abastecimentq (combus(ivel)
3.0004 Capa de Processo I15 U:qD
1000Canilhas 16 folhas I uNo

t]ND 2006 Carimbo automático
und 3.000Envelope branco 2401 l-1J0nrnr. rrnp. Policrorria

3.000
It "JEnvelope branco t

4 cores.
nho I l4x229nun, papel ap 90/gm2, cm, imp und

und 2. ix)0Envclopc oficio I l.lx
med;3,00x l,00cttt. l0

l29mm, com janela, com ilhôs,
modelos diferentes.

IND 60010 Convites Ccrimonial
150IJNDlt

UND 8.000
Carimbo dc mltlcira
Cartazes [i4 colorido

t \t) 17.000Ficha dc controle de I isloque t-. l li
u\D 5.5001.1

700Br_ocor5 r.l8
Folder Colorido l:8

de NÍa

BL-OCO 450tó Ordem de compla - c ficio ll
Lt\t) t0Padronização veiculot7
UNT) 12.000Panfletos coloritlos F

IAI oR 't o't At. Do r-o1 u vl
QTD VLR UNT Vt,R TOTAI

BLOCO 80ASS. SOCIAL impresso ctn papel com

t.o CIA SOCIAI-

Encaminhamento -
sertifi FSC

VII _ ASSI
DESCRIÇAO

80BLOCO
2

Ficha de IdcnLi lic,tçãc
certificaçao FSC.

da Familia (2vias )f,/v inrprcso l'm papel com

80
3

4

Adulro - 
^NAIVÍNESE 

( 2 vias ) f/v impreso

Dados sobre o usuário Criança c Adolescente - 
^NÀMNESE 

(2

com certifi o FSC!'las f/v im cso cm

BLOCO

BLOCO

Dados sobrc o
FSCÇm co certl

Iluà trlanoel Pires de Castro, 279 - Contro - CEP ó5.5ó0-000 Mxgalhães de Almeida- }ía
C\ÉJ: 06.988.976/0001-09

iltri#

I

I

I vErRo | 60

I

)8

I UND

I

80 
1
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ESTADO oO rrleRaNUÀO
ITURA MUI{ICIPAL DE MAGALHÃES OE ALMEIDA

CNPJ: 06.988.976/0001-09

ADIúINISTRÂÇÀO
O,K I22.OO5O.2006.0000 - MANUTENÇÃO DÁ SECRETARIA DE ADMIMSTRAÇAO
;úo-ro - ooo - uerERrAL DE coNSLMo
t t[tz:.ooso.zo rs.oo00 - MANUT. E FtNc. DA SECRETARIA DE CL]LTURA E TLTRISMo

t3po3o - ooo - MATERI^L DE coNSLMo

SAT]DE
10. 122.0050.2043.0000 - MANLTTENÇÀo E FUI'íC.DA SEC.DE SAUDE É SANEAMENTo

339030 - OOO _ MATEzuAL DE CONSUMO
10, t 22.0290.205 1.0000 - Mar.^u IENÇÀO DO FUNDO MUNtCrpeL OE SAÚOE

339030 _ OOO MATERIAL DE CONSUMO
10.30 L0340.2052.0000 - MANUT.PROGRAMA DO PISO DE ATENÇAO - PAB

339030 - 000 - MATERIAL DE CONSUMO
I 03O !.O34O.2O54.OOOO - MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE.PACS339O3O _

oú uerrnter DE coNSLrMo
I

IO

VALOR TOTAL RS:

BLOCO 80
5

ul'lD 2000180-9 policromia imprcso cm papel com
(;

certiti o FSC
Capa de proccsso

80de Bencficios I'lventuais tam. 14,5 x 22 cn
ceÍili I'SC

'7

em
Recibo dc concessão

BLOCO {t0

ISC
ioeconômico Bolsa F'amilia f-v impreso em

ti
Ficha de Avaliaçào

cl com ccíitlca
BI,OCO E()Municipio .impreso em papel comItUC do

ccrtifi
Cadastro I

FSC. I

BI,OCO EOuerimento dc bcneficio Assistencial 3 vias irnprcso em papclRcq
com certifi ao [:

UND r.200Convite Institucional a com envelope ASS. SOCIAL
FSC.eso enr

policromi
certili

BI OCO 80
12

Conlite 4 cores s, cnvelope ASS. SOC'IA[- impreso cm papel corn

ccÍiÍi FSC
UND 400

I] ia med l4xl0cm impreso cm papel comCrachás ern poli
çcrtifi FSC

U\D L5000 cm I\4PRESSÀO .1x0 cores papel couchêCeÍtificado tam. l,lx

FS('com cerrifrem

i,t

tJ\t)
I5

Folders tam. 3lx22cn 4x4 cres couchê l70G impreso em papel

I]Scom certifi
u\t) 4,000

1ô
Cartaz tam. 3l x46crn 4x4 corui couchê l20g impreso em papel com

ceÍitica o I]SC
10ala sçc. I)e A ência SocialPlaca acrilit'l

M l: IRO 10IR scc. Dc -{ssistência SoçialPlâca lôna com cstfutura
LJ\I) -r.000l9 Panfletos cololir.los FB

R TOTAL DO I-OTE VII

rso Próprios e Federal
Recurso

Financeiro

Rtl. MaDoel l'ires dc Castro, 279 - Centro - CEP 65-Í&000 Msgalhã€§ de Almeid! - !Iâ
CNPJ: 06.988.976/0001-09

Declaraçâo Prori"ôril Dara CurteiÍa Do ldoso rmpreso cm prpel

com cenificacao FSCi

BI,OCO

I

I

230g (4 modclos) com diagramaçâo c lcyalt ASS. SOCIAI- imprcso

1000 
|

M tirRo

Dotação 
I

Orçamentária



i:;íha:

ESTADO DO MARANHÃO

ITURA MUNIGIPAL DE ISAGALHÃCS OE ALMETDA
CNPJ: 06.988.97610001-09

da Prefeitu.ra Municipal de MAGALIIÃES DE ALMEIDA/MA.

de Compras c Contrataçõcs da Il cfcitura Municipal

Sec. Vunicipal dc Administração
Joào Ari de Vasconc(.los

,)

flpi,,.ry:íf

PREF
T

I

S

ÉúúaÀeÀo
r1i6 r.00s0.r0 r3.0000 - MANUTENÇÂo DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃo
]:]DOIo , (I(Í) , MATERIAL DE CONSITWíO

rzlro r.o+r r.zor+.ooou - MANUENÇÂo oo sarÁnro EoucAÇÃo - QSE
llPolo - 000 - MATERIAT- DE CONSLMO
r1361.0832.2095.0000 - MAN-I_IT. E FLTNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL-4o%
l3P0J0 000 MATERIAL DE CONSLJMO
I2] 66.08.}2.2I05.OOOO - MANIJT. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADI]LTOS EJA
339030 - 000 - MATERIAL DE CONS1jMO
12.367.0832.2 t 08.0000 - DESENvoLVIMENTo DA EDUCAÇÀo ESPECIAL
13P0.10 - 000 - MATERL{L DE CONSUMO

ASSISTENCI^ SOCIAL
08: I22.OO5O.2I I I.OOOO - NLANL'IENÇÀO DÀ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
339030 _ OOO _ MATERIAL DE CONSLIMO
0&2,14.0050.2009.0000 - MANUTENÇAO DO FL.INDO MIJNICIPAI DE ASSISTENCIA
SOCL{L
339030 _ OOO _ MATERIAL DE CONST]MO
O&244-U23 1.2065.0000 . MANL]"T DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. DO CRIAS
:rfo:o - ooo - t'.tnrtRr.Ar Dt coNSUMo
oaiz++.ozr t.zolo.oo00 - MANUr . Do sl:R\. DE coNVIV. E FoRTALL.c. oe vinvulos -
SCFV

-r3P030 000 - MATERIAT- Dl; CONSUMO
O&2.+4.O24O.2086.OOOO . MANUT. DO CENTRO DE RF,F, ASSIST. SOCIAL-CRA5339O3O _ OOO

TATERIAL 

DE CONSUMO

Justificativa
atentler a dcmanda dc SerYiços e materiais gráficos paraatendimento das Seqetadas Municipais

rtc IT,TAGAt HÃI,S DE AI-VI:II)A/MA
Vigência do

Contrâto
ta dç RegistÍo de Prcços iniciar-se-á na data dc sua assinatura c terá vigência de 12(doze) meses

Prazo dc
Entrcga

ll Conforme Or(lcm de Fornccimento
15 (quinzc) dias úteis após a Orcicm de l"omecimento. Prazo irrevogável. O D€scumprim€nto

rto as atiminisn ativas c alidadcs contidas no itcm I EditalSU

Por itemAdiudicação
Local dc
eÍtrcgâ
Unidade

l-iscalizadora

Ilua luânoel Pires de Câstro, 279 - CÊntro - CeP 65.í{L000 Mrgalhie§ de Álmeida - MÀ
Clr-l'i: 0ó'988.976/000 l-09

I
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ESTADo lo ueneNuÀo
TTURA MUNTCIPAL DE MAGALHÃES OE ALMEIDA

CNPJ: 06.988.97610001-09

EDn AL DE r.rcrmÇÂo
pnr:,cÃo sr-urnôxtco sRp N' 0t t/2021

ANEXO II

Ilma. Sra.

Pregoeira c demais membros da CPL
Prefeitura M de Magalhàes de AJmeida/N{A

ReÍ:: PRE(iÀo co sRP N"0l t il02l

Prezados Senh

n'
tla lei, q
123, de
PORTE

nonle <ra entntesa) CNPI n" sediada em

com lcro) por intcrmédio de seu represent2nte legal Sr(a)
e do CPF

sob as penas
portadtx(a) da Carteira de Identidade n'

. requqr a Vossa Senhu'ia o arquivlmenlo do presentc instrumento e declara.

rlc EMPRESA DE PEQLENO PORTÊ, nos termos ü Lei Complementar n'uc Je enqu?dia aa condição
l.l/ l212006. Código do ato: 3 l6 Desclição rlo Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQIJENO

I

l

Rua ilanoel Pircs de Carlrd, 2?9 - CcDtro - CEP 65.560-000 Mrgalhãer de Almêld! - M!
I c\PJ:0ô.988.e?6iooot-lre
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ESTADO DO MARANHÀO
pREFEITURA MUNlctpAL DE MAGALHÃes oe ALMETDA

CNPJ: 06.988.97610001-09

tip,i
: if,o,

(....)........ de de 20ll

(nome. cargo, e assinatura do representantc legal da proponente.

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

E,DITAL DE LICTTÀÇÃO
pnr,cÃo Er.trnôNICo sRp N' 011/2021

ANEXO III

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais memh,ros da CPL
Preíeitura Municipal de Magalhães De AlrneidaiMa

Ref.: PRECÀO ELErnÔXrCO SRP N" 0l l/202i

Prezados Scnhorcs.

O abaixo assinado, na qualirlade de representante legal da empresa da

, CNPJ n' DECLARA, sob as penas da Lei, nos tetmos do § 2", do art.empresa)

Rua Msnúel Pires de Câstí.r, 279 - Ce[tro - CEP 65.560-000 Megslhães de Almeid, - Ma
C\PJ: 06.988.976lü)01-09
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ESTADO DO MARANIIAO
pREFEITURA MuNIctpAL DE MAGALHÃes oe ALMETDA

CNPJ: 06.988.976/0001-09

32, da Lei n" 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum íato superveniente que seja impeditivo de sua

habilitaçâo na licitaçâo em epígrafe.

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

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

em papel timbrado da empÍesa, devidamente ideÍItificado)

EDITAL DE LlcrlÀÇÃO
PR§GÁO ELETRÔNICO SRP N' ()II/2021

ANEXO I\'

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Mâgalhães De Alnieida,'Ma

RCf.: PREGÀO ELETRÔNiCO SRP N"O I I/202I

Prezados Senhorcs.

CNPJ n' _, scdiada em 

-(endereço

completo) 

-. 

por inlcrmtxlio dc seu representante iegal Sr(a)
_(nome da empresa

Ruâ Menoel Pircs de C{str,, 279 - Cetrtro - CEP 65.56G(r00 Mlgâlhã€s de AlEeids - Mâ
C\PJ: 0,6.988.976/0001-09
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA IUIUNICIPAL DE MAGALHÃCS O= ALMEIDA
CNPJ: 06.988.97610001-09

portador(a) da Carteira de Idenlidade n" e do CPF n' DECLARA, que

tem pleno conhecimento do relerido Edital e seus Anexos. bem como, que recebeu todos os documefltos e

inttrrmaçôes necessárias, os quais possibilitaram a coÍreta elaboração da respectiva proposu comercial, e por não

irnpugnz[ o presente Edital conforme art. :4 do Decreto 10024/19 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 refeddo edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

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

(nomc. cargo e assinatura do representante legal da propon€nte,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Obscruaçãa: crrr caso atirmativo, assinalar a ressalva acima)

EDIT.AI- DE LICI'l'AÇAO
PRE(;ÀO ELETRôNTCO SRP N" OIT/2021

.(NEXO V

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membÍos da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida&la

RCT: PREGÀO ELETRÔNICO SRP N"OII/202I

Prezadtx Scnhores-

Ruâ Mlnoel Pires de Câstro, 279 - Centrd- CEP 65.56G000 Nlagalhles de Almeidr - Ma
C-\-PJ : 0ó.988.9?6/0001-09
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ESTADO DO MARANHÃO
pREFEITURA MUNtctpAL DE mAGALHÃes oe ALiltEIDA

C.r.. PJ : 06.988.976/000 I -09

nome da CNPJ n' , sediada em
por intermédio de seu representânte legal Sr(a)

portadctr(a) da Carteira de Identidade n' e do CPF
n" DECLARÂ. para lins do disposto no inciso V do art- 27 da Lei no 8-666. de 21 de julho de

1993, aqescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em

trabalho notumo. perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalla: emprega menfr, a partiÍ de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

i:í§'i
",'Y:#"

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

(Observaçãr.r: enr caso ai'irmativo. assinalar a ressalva acima).

oDrr.{L DE t,ICITAÇÃo
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N' OII/202I

ÂNEXO vI

llma. Sra.

Pregoeira e d\'uuis membros da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma

RCf.: PRECÀO ELETRÔNICO SRP N"OI I/2021

Prçzados Senhotcs.

Ru! llrrocl Pires de Castro, 279 - Ctnlro - CEP 6-i-56(H00 MagElhões dê Almeid! - M!
CNIJr 06.98&97ólU001-09

(endereco comDleto)

(nome, cargo e assinatura do reprcsentante legal da proponente,

em papel tinrbrado rla empresa, devidamente identificado)
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ESTADo »o ruenaNHÀo
PREFETTURA MUNICTPAL DE MAGAL}IÃES OC ALMETDA

CNPJ : 06.988.97610001-09

ínome da C\PJ n" . sediada em
(endereco comoleto| , por intermedio de seu tepresentante legal Sr(a)

portadü(a) da Carteira de Identidade n' e do CPF

nu- DECLARA, cumpú os requisitos de habilitação e que as declaraçôes informadas são

veddicas, conlorme parágralos 4'e 5' do art. f6 do decreto 10.014/2019.

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

(nome. cargo e assinatüa do represetrtante legal da proponente,

errr papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Otrservação: crn caso afirmativo, assinalar a rcssalva acima)

EDITAL DE LICIT.A.ÇÃO

ANEXO I'II

pRocEsso 
^DMIr-ISTR{TIVO 

N". 0000I71202I - cPL

VALIDÁDE: l2 (doze) meses contado§ a pÀrrir da dâta d€ §ua publicaçáo no Diário oficial da união ou

do Estado do Msrànhão ou do ntunicípio de Megalhies [» Almeida/Mr

Pelo prescnte inskurícnro, o MLlricipio dc IVIAGALHÃES DE ALMEIDA/MA' Estado do

corn sede administraiivtL, na lrÍcl-eitura Mmicipal, localizada naMamnhão,

Rua Mrnocl Pires de Câstro, 2?9 - C(nlÍo - CEP 64.í{l-000 Mrglthâê! de ?\lmeid! - Ma
C\PJ: 0ó.9E8.976/0001-09
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, insoita no CNPJ sob o n"

ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍUIAGALHÃES OE ALMEIDA
. CrP.l, 06.988.97ó10001-09

Íepresentado ncsle ato pelo gestor Íesponsável
insclita no CNPJ sob o n'

CEP: _--, ciclade

nas qu{ütidades' €{,timadas na seção quatro desta Ata de

RESOLVE.

registrar os preços da einpresâ

com sede na
pelo

represen!ada
Regisro de

l.l - A prescnt. iicitaçào rem por objero o Rcgistro Ce Preço para futura Aquisi@o de Serviços e materiâis

gráÍicos, para arcnder as Ieces.;idades dcs SJcletarias Muricipais de Magalhàes De Almeida/Ma, conforme

condições e esp.'cificâ9ões constántes nestâ Ata, no Edita! e s3us aneios'

l.t.l - Este instrumanro nào Jbriga ,os ÓnCÀÔJ Ê flfTrC^DES : firmarem contratações nas quaotidades

estimadas, prücnclo ocorrer licilâções especificas para aqulsição do(s), obedecidas a legislaçào pertinente' sendo

assegurada ao detentor do registro a preferêtrcia dc fornecimento' em igualdade de condições'

2.1-AAtadeRegistrodePrcços,duranlcsuavigência,poderáserutil.izadaporqualquerórgãoouentidadeda
À0,n,,i.úçao i,cúsive autarquias fedcrais, cs:aãuais ou municipais cis órgãos públicos, estatais ou ainda de

i.gú" proprio qu. nâo teúa prrticipado <io ce*auro licitetório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não paniciparam do registro dc preços, quando.desejarem fr'* T:,9i,1i 1"
Rcgistro deÍreços. Ce!.erão manifesrár seu in'.crcsse junto ao órgão gerenciador da Ata. para que este lndrque os

pÀlivels forn".ca.,res e respe;tivos p[eços i': sererrt Praticâdos, obedecida a ordem de classificação'

2.1- caberii ao lornecedor beu,rÍiciário da Atâ dc Rcgi§iro de Preços, observadas as condiçôes nela estâbelecidas,

optar pela aceluçio ou nào do forneciirrento, irr.lcpenienter,renle dos quantitativos registrados em Àa, desde que

o forneci,ncnto nio preludique as obrigações aolcrioimentc assl'midas'

2.4 - As aquisiçôcs ou cotrrataçõ€s adicionais. irào P'\dsÍãc erceder' por órgão ou por entidade' a-507o (cinquenta

nor cento) dos quantitâtiyos reqistÍados na Ata dc Registro de Preços durante sua ügência' e ainda o quanítatiYo

il.;ffi.;r IiJ;l 
"*'i'? 

t"ei.u. .'t. lr''ç.," r,io p,',trer'á er,!'der. na rolalidade' atr dobro do quantilativo de

;;ãil."gir*,to nu ata dç;gi§tro J" pt'çot potu .' ór'gão gerenciadoÍ e para os órgãos laÍticipantes'

indepçndentÀcnre do número de óigãos nâo'parricipantcs que. desde que devidamente comprovada a vantagem

c o cumprimcntri tlirs exigincias da Ieg,slaçàç \ iicÍltc

Preços. de acordo com a classificaçãopor el a s a lcançada por itgm, atenden d o as cond ições preü stas no instrumento

convocatório c as constantes desta 
^ta 

de Registro de keços, §ujeitandG'se as partes às trormâs constatrtes da Lei

n. 8.666/93. Lei n". 10.520/2002, DecÍeto n" 10.024/19, Lei Complcmertar n'. 123/2006 e suas alteÍações, e em

conlormidadc com as disposiçôes a seguir:

3.1- O gcÍenciaDcdto deste in§trumeolo cabcYi a Prefeitua Municipal de IúAGAI-HÃES DE ALIIGDA/MA '

3.2-APresentcAtatsrár'alidadedei2(doze.lrrics.§,çolttadosaparúrlesuapublicaçãonoJornalOficialdo

!.

3.3 - A Secrctaria participante desta Ala áe Rcgistro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

Rua M{Íü.'l Pir.« (le Casrro, 279 - C;roro- CFj'P 65's6&000 Mi8âlhi&§ de Almeida - MÀ

C\iJ: Íb'9E8'97ô/0001-09

,-".c-r3L":?pJlM-
-.;iria: nY,..--.-,--
; i'.,!íiú3: y-
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' ESTADO tlO lr,mReNriÀO
pREFEITURA MuNlclpAL. ór'macalrÃes oe ALMEIDA

. CNPJ:,06.988.976/0001-09

4.1 ô pi"ç.i ut q,rrittiáà" . u 
"rp""iá"rçao 

lÀ, t"*iiot oú produn" registrados nesta Ata encontram-se

QUANTLND

5.1 - Os itens rcgisu:ados ieverão ser exe.:utados ccnibrmc termo de relbrência do Edital de tirrma Íiacionada (se

necessário) e eonl'onne tbrem solicirados pch setor compeleüIe.

5.2 - O prazo márinro para citreg: seri diârio ccnfomrr solici'.açào e pedido efetuado pelo dspartamonto de

compras àa keÍi:itura Mturicipal de Níagalhãcs Dr Ãlmeida/Ma.

6.1 - Exccutar o fomecimento dentro dos pxdÍõe.; cstâbelecidos pela Prefeitura l\4unicipal, de acordo com as

especificações do edital. responsabilizando-se pol eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento das

condições estahclccidas.

6.2 - prestar os esclaÍecimcntos que forerrr ,.oiicitCos pela Preleitura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a

atendeÍ prontame[te, bem como dar ciêrlcia nludiatan:r,nte e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar

quando da execuçào dos atos de sua responsa'oilirlade;

6.3 - Promovcr todos os meios lecessáiios à garantia da plena operacionalidade do fornecimffio, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualqucr natureza;

6.4 - A falta dc quaisquerjters cujo Íbrnecimenro incumbe ao detentor do preço registrado, não podeni ser alegada

como motivo dq lbrÇn maior pêra o atraso, rná cxecução ou incxecução dos serüços objeto deste edital ç não a

eximiú daspenalidades a que esú sujeitapelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comuniclr imedirtamente a Prçfeitura lrlullic\ral quahuer alteraçâo ocorrida no endereço, conta bancária e

outÍas julgadai r:ccessárits para o recebirncrtil'í'le rSrrespondêrriia:

6.6 - Respeitar e fazer. curnprir a legislação de ;eguÍança c P.dministração no trabalho, plevi§ta§ nas normas

regulamenffi doríls peÍtin entcs:

6.7 - Fiscalizar o peúLito cunrprim.rltc cc i-cmeüjll:t,1to a qu.: se obrigou. cabendolhe, integlalmente, o§ ônus

decorrenrcs. 'l'al tiicalizaçno dar-se-á inrlepvrdcntemeutc da qrrc será exercida por esta PrefbituÍa:

6.8 - lndenizar tíircêinrs e/oti À própria Pret-Eitufí'ç'll r:aso de ausência ou omissão de tiscalização de sua pa'te'

pelos danos'oir prejuiiô§ ôausadoi por sua eulpá'oir'dolo, devendo 3 côntratada adotar todas as medidas

p."r.ntiuas. 
"n,r, "i 

observância às exigàrcias dal autoridades competenÉs e às disposições legais ügentes;

6.9 - F.omecer os produtos, colllbrme €sripula,io r,cstl c4ital c àc ecorCo cor,r a proposta apressntada;

VALOR
UNITÁRIO

VÀLOR
TOTAL

EMPRES.,\

I

Ruâ Mrno€l Plles de Cssrrú, :79 - CeÍrtrJ - CEP 6-§.56&000 ltlgâthle§ de .{lmeid! - Mâ
C\t'J : 06.9E&976/0001-09

indicados na tabela abaixo:

I ."'.É; ..{.

TIARCA.
l

I

DESCRIÇÂo
DO ITEM

I

I

I
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ESTADO EO MARANHÀO

PREFEITURA MUI{ÍCIPAL DE TIÀGALHÃES OE ALMEIDA
CNPJ: 06.988.976/0001-09

6.10 O atraso l]a execuçâo caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da Fesente Ata.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retiiâda da frsm de Fc,rÍlecimento dos itens registrado§;

7.2 - Fomccer à empre,sa a ser conratada todas,as informafoes e esclarecimetrtos que venharn a ser solicitados

relativamente ao objsto desle Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçõcs eitabelecidas ne§te Edital;

7.4 - Notificar por esüito, á enlpresa connatad.i, t«la c qualquer inegularidade cousrahda duÍalte o recebimento

do objeto;

?.5 - Nenhum pâgamento será efetuâdo à cmprcsa detentoÍe do rcgistro, enquanto ptndente de liquidaSo e

qualqua obrigação. Esse fato não scrá gerador dc rtireitoa rcajustamento do preços ou a âtuâlizaçào monÊtáriai

7.6 - Nâo havcrá. rob hipótesc alguma, pagamento antectpado:

7.7 - Fiscalizar a exetuçào das obrigações assumirias pclo contratado.

8.1 - O pagamcirto será efeluado até 30 dias apôs a emissão da nota fiscal devidameflte atesEda pela SecÍetaria

responsável;

8.2 - O Contrarado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/tàtuÍâ, desrição do item fornecido, de

acordo com o cspecificado no Anexo I e sua pÍoposta de prcço'

8.3 - Caso constâ(ado alguma irregulalidadc nas notas nscais cm fat[as, estas sàão devolvidas ao tbmecedor,

pata as necessárias coneçôas, com as infonnaçôes que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realDado após

a reapresentaçào da§ nous fiscais cm fatura§.

8.4 - Nenhum pagamcnro isentaÍá o FORNECEDOR,CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,

nem implicará aceita$o definitiva do íomecimuno.

8.5 - O Contnrtalte nâo efetuará pagan:ento de tírulo descontado, ou por meio de coh,rança em banco, beÍn como,

os que forem ncgociados com terceiros por iqtflnedio da operação de "factoring";

8.6 - As despcsas hanciirrias deconentes de ransferência de valores para outas praças serão de responsabilidades

do Contralado.

Ruâ }trn.rel Pires dê Câstro, 279 - C.ftro - CEP ó5.56M00 Mrgâlhãer de ,tlmeidr - Ma
C\PJ : 06'988.976/0001-09

rJFt
",Y'ír

9.1 - Os Feços tcgistrados mantcr-se-ão inalterados pclo p;ríodo dc vigência <Ia presente Ata, admitida a revisão

no curo í" tlcscquilíb1io. tla cqgação ecolômicu fiuanccira inicial deste instrumento a partt de detenninação

municipal, caitrdo-lhe :ro máximo o repssse do percentual determinado.
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' Esreoo»oueRauuÃo
pREFEITURA MUNtctpAL DE UAGALHÃes oe ALMEIDA

CNPJ: 06.988.976/000r-09

9.2 - Os preços regisnados que sofrerem revisáo nào poderâo uluapassar os preços praücados no mercado,

mantendGse a dilêrelça percenül apurada entre o üalor originalmenle constante da proposta e aquele úgente no

mercado à épcra do registro:

9.3 Caso o preço registÍado seia sup€rior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassatia a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos

temos da legislaçào vigente, e pelo preço da primeira, as demais elnF,resas com preços registrados, cabendo

rescisão desta au de regisno de preços e ttova iici',açâo em caso de Íiacasso na negociaçào

9.5 - Será considerario compatíveis ccn os je mercado os preços registrados que forern iguais ou inferiores a
média daqueles apLrados pela Prefeitura.

l0.I - A presenrc Ara de Registro de Preçcs poderá rsr cancclada dÊ pleno diÍeito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornccedor nào cumprir com as obrigaçôes cousr:rntes no Edital e nessa Ata de Registo de heço6;

b) Quando o lomecedor der causa a rescisio administrativa da Nota de Empeúo decorr€nte derite Registro de

heços, nas hipóta;es previstas nos incisos I a XII, XVIi e XVlll do art 78 da Lei 8.ó66/93:

c) em quaisqucr hipóteses de ey.ecução total ou iurcirl da requisição,'pedidc dos pr«lutos decorÍ€nte deste registo;

d) os prcços rcgistrados se apresentaÍem supcrioÍE§ aos praticados no mercado;

e) por Íazôes de interesse público devidanisntc delnonstradas c justiticadas;

0 descumprh qullquer dos itens da cláusuln srxaâ ou sétima.

[0.2 - Ocorendo caÍcelame[to do preço rcgistratlo, o trmecedor será infomado pol conespondência, a qual será

juntada ao pÍGesso administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignomdo, incerto ou tacc;s'ivcl o endcreço do Í'oruecedor, a coraunicação será feita por

publicaSo no Jomal Olicial do DstadcrMA, co:rsidçrandq.se cancclado o Preço registado a partiÍ dâ ultLna

publicação.

10.4 - A solicitacào do fornecedor pra curcelamento doi preços regisuadas podetá não scr aceita pela Prefeiturâ"

facultando-se a c'sta r,€sle càso, a aplicação ias puralidades previ§tas no EdiBl.

10.5 - Haveurlo o-callccl.ún(rrlo do pi.1.r regisrado, cs;sarào to<las as a'.ividades do Fomectdor, relativas ao

fomecinreirto do item.

10.6 - caso a Prcfcitur.r nãi, se utilizu di pre,r!4ativa dc csr.cclar esta At4 a seu cxclusivo crilério, poderá

suspcnder 3 sua cxccuçào e/ou sustar o pagarrnqrto das faturas, até que o Fornec,€dor cumpra integralmente a

cordiçâo ornLratual inÍiingida.

10.7 - A Ata dc Regisfo dc Prcços será clLncel:da autonuticarreÍlte nas scguintes hipótescs:

llur \írnoet Pites ,lc Castio, !7i - Ctr,tru - Cu? ó5.í{l-Ú00 MÀBcihães de -'llmeida - Mâ
CNPJ | 06.9E8.976/0001-09



ESTADÔ DO MARANHÃO
pREFEITURA MUNtctpAL DE tUAGALHÃes oe ALMETDA

' CNPJ:06.988.9761000r-09

â) Por decurso de pÍazo de validade:

I L 1 - Os prcços apÍesentados na proposta dÇvem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos dtúos e

indiretos, tribulos incidentes. taxa de adrr,inistração, serviços, encargos sociais, Eabalhistas, seguÍos. fretes, lucro

e outlos necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Regisros de Preços.

t2.l - O dcscuurprirnento injustificado das obrigações assumidas nos tcÍmos deste edital, sujeita à conhatada a

multas, consoaurc o câpul ç §§ do aÍt. 66 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na tbrma

seguinte:

a) alraso âté 05 tcillc,r) dias, multa de ()2% (JJii; por c.nto)

b1 a partir do 6" lscxro) rlé o liinite <io i0" ld::iinc) iia, nlulta do O19'o (quatro por cenÍo), caÍâctçrüando-se a

inexecução totai da ohigaÇão a parti do I l" 1Cécirno.piimeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prclirizo das sanç,ies cominudc: r:o dn. ,Í7, i. Ill c lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução totat ou Parcial
do objeto adjudicaCo. o Mtnicipio <ie Mcgalhães De Almeida/Ma. ahaves da Secretaria Municipal de

Administração poderá, garantida a prévia e ernpla dÉfesr, aplicar à Contratada multa de ate tffá (dez por c€nto)

sobre o valor arludicado;

12.3 - Se a adiuciicarária rrcusar-sc a retirar rr flota jc cmpcnho injustiücadunente ou se trão apresentar situação

regular no ato ú lêitura da m:sma, garant;da Cré,ria e ampla defesa. sujeitar-seá as seguintes penalidades:

tip''*
,#.rr

rriuri20l2..0Jt
?;.+1----

12.3.1 . Mulia dc atc l0% (dez por c3nto) sobrt' u valu adjudicrdo;

12.3.2. Suspcnrào te porária Ce particlpa; ,..1; liciraçôes e iorpcdimcnto de confâtar com o Mulicípio de

Magalhães De Almeida/Nrâ, por pÍazo de ate (,2 (dois) nnos, e^

12.3.3, Declarrçào de iniconeidatJc para licit,lr cu cL\nuatar com a Administraçào Itblica Municipal.

12.4 - A licíantc, adjudicatária ou contrataril qu; dcixar dc r.ttregar ou apresentar documcnação falsa exigida

para o cename. ensejar o retardamentô da execução de seu obicto. rtão nuntiver a proposta, falhar ou fraudar na

Lxecução do colnatà, componar se de múo inidôneo ou corneter fiaude Íiscal, garantida prévia e ampla defesa,

ficará inpeditla de licitar e contralar coü o lt{uni:ípio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município

de MAGALIIÂES DE ALIvIEIDA./MA solicitará o seu descredenciaurerto do Cadâstro deFomecedores do Estado

por igual periodo, setn prejuizo da ação penal cotrespondente na forma da lei:

t2.5 - A muha eventualmente imposta à contiahda seú automaticamente desconmda da fatura a que fizer jus,

acrescida de.lu:os moÍatórirs de I% (rlm por r:ertur),ao 1nes. Caso u con.Íâtaú úo tenha neúum valor a receber

deste órgão àa I\eiêii[ra Municipal d. V,\CALHÀES DE Al.I,lElDÀMA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05

(cinco) ãias urcis. contados de sua int;rnaçâo. para cfé',uar o pagamento da mult. Apos esse prazor não sendo

"f"tu"ào 
o p.rgo,r,"nro.,seus daJos serão encaminhados ao órgão compet3nte para que seja inscrita na diüda ativa

do Município".podcndo, ainda a Prefeitura procçde: à cobrança judicial da nrulta:

12.6 - As muhas previstàs nesta seção nãó er.imcrn a aCjudrcaiária ria-reparação dos eventuais danos, perdas ou

prejuizos que scu ato punivel venha causar ao Níunicipio de MAGALILAES DE ALMEIDA/MA'

l{ult }tanúel }it.'i d.' CastrÇ, ,i7i - C:jÍ,tr J ' COi'> 65.5ó&000 Nligâlhã8s dc ,rJmeids - Mâ
C\t'Jr lró.988.976/J001-09

ij;.
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12.7 - Se a Contratadã não proceder ao recolhimÊnto da multa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da

iDtiÍnaÇâo por pal.re ds Secrerada MuniciÍral de Arlrninisração, o re;pectivo valor será descontado dos créditos que

esta possuir conr a Secretaria Municipal de Administra(ão, e. se estes não forem suficientes, o valor que sobejar

será incamiúado p.ta inscriçào em Diüda Ativa e execução pela Irrocuradoria Geral do Municipio;

12.8 Do ato que aplicar penalitlarle caLrerá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contff da ciência da

intimação, podindo a Administraçâo reconsiCerar sua decisão ou nesse prazo encamiúá{a deüdamente

informada para a apreciação e decisão supedoi, dentro do mesn'io prazo.

ESTADO DO MARAN}IÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES OT ALMEIDA
CltiPJ : 0ó.988.97610001-09

l3.t - As inliações penais tipiticadas na Lei 6.666/93 serão ob.jeto de processo judicial da forma legalÍnente

preüst4 setn prejuizo das demais cominaçõ€s iplicáveis.

14. t - As despc§as decor-rentes das coutrataçôes criundas cia pÍesente Atâ de Regisho dÇ Preços, çorr€,Íão.à conta

de dotação orçamentária do ano em cürso' cu das demais que possam úr a adeú a pr€sente Ata, ás quais serão

elencadas en momento oportuno:

15.l - As partes Íicam. ainda, adslritas às seguinres disposiçõesl

I- Todas as alterações que se fizerem necessárias selão Íegisfadas pol intermédio de lawatura de termo aditivo a

presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-sc a esra Ata para fins de analise tétnica, juridica e decisào supoior o Edital de hegão Eletônico

l§RP n'-0t l/2021 E seus anexos e as pl'oÍtostas das licitantes classificadas'

III - É vedado caucionar ou utilizâI o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira,

sem ptevia e expressa autorização da hefeitura.

16.1 - As pafies óontÍat?nÍes elegem o Foro da Comarca de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA' Estado do

ü--nao, .oulo .o*p"t*t. pu* ditimü quaisquer questões oriundas do presente contrato' inclusive os Çasos

omissos, que não puàerem sir resotvidos pela via adminisnaiva, ranunciando a qualquer outro' por mais

priülegiado que seja.

16.2 - e poÍ eritarern dc acordo, as panes ürmenr 3 presentê Ata' eln 03 (três) vias de igual teor e forma para um

.À 
"f:"ià 

i"àl, fi.-do uma via arquivada da sede âa CONTRÂTaNTE' na forma do Aí' 60 da Lei 8 666/93'

MAGALHÂES DE ALMEIDA/MA - MA. dC 

--_- 
dE 202I.

C()NTIL{'TANTE CON'TRATADA

Ruâ }lanoel Pireí de Castro, ??9 - Cectl'o- CEP 65'56&000 M'galhle§ de -Almeids - Mâ

C\PJ: 0ó'98E.976/Ú001-(»



ESTADO DO MARANHÀO
pREFEITURA MUiltctpAL DE MAGALHÃgs oe ALMETDA

CNPJ: 0ó.988.976/0001-09

EDITÁL DE LICTTAÇÂO
PREGÁo ELETRôNlco sRP N' olu2o21

^NEXO 
VllI

,rip'-u
';F'iíJ

1

CoNTR"4TO PE SRP N" _/2021.
PROC ESSO ÁDMINISTb4TL O NÍt0/..t0t7 12021'CPL

Pot' çste inshuirçnto partiçuiar, t PREFEITLItul MUNICIPÀL DE MAGALHÃES DE

.ILMEIDA^,|-J. situada à........................... MAGALIúES DE ALMEIDA,/MA-MA' inscrita no GNPJ sob o n'
neste ato rÊpresentada pclo prefeito municipal. Sr

Cédula dç ldcntidade nn ..................,....... c do CPF'n' . ........... .. ... ..... . a seguir denominada CO

.......... situada na .... insclita rto CNPJ sob o no

CONTR4TO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CEI,EBRAM Á PREFEITUK{ MUNICIPÁT DE
MÁGÁLIIÃES DE ÁLMEIDA/MA, ESTÁDO DO
M/I RÁNH,4O E Á EMPRESA (,..).

....., portador do
NTRAI'ANTE. e

.......,,,.. neste ato

Ma
a empresa

Ruâ }l&roel Pire! de Castro, 279 - Ceitro- CEP 65.5ó(H)00 Mag6lhie§ de Almeidâ -
CNPJ: 0,6.98§.976/0001-(»
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ESTADO OO NlantNftÀO
pREFEITURA MUNtclpAL DE MAGALHÃes oe ALMETDA

CNPJ: 06.988.97610001-09

representâda peio... Sr..-..........................,ponadordaCéduladeldentidaden'......
e do CPF no ............;..............., a seguir dencminada CONTRATADA, acordam e justam hnnar o presente
Contrato, nos lennos da Lei n" l0-520/02, Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições
da Lei n'8.66619i, assirn como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusuls Pri eira - DO OBJETO:
I .1. Registro de Preço para futuras Aquisição de Serüços e mareriais g:áficos, para atender as necessidades das

Secretarias Municipais de Magalhães de Almeida,4r4A.

Cldusula Segunda - DO FANDÀMENTO LEGÁL:
2.I.Éste cortr"to lcm cono amparo legal a iicitação na modalidade Pregào Eletrônico SRP no 0l 1/2021 e rege-se
pelas disposiçeics expressas na Lc'i n" i0.520r02, Dccreto no 10.ü24119 e subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lci n" 8.666/91 e suas dterações posteriorcs e pelos preceitos de direito público. À proposta de
pÍeços aprescltaCa passa a int:grar estc coniralo.

Clóusula Terceiru - DO IUI.OR CONTRÀT(lÀL:
3.1. Pcla execução r1o objeto ora contratarlo. a Coatratanre pagarii à C('.ltratada o lalor global de R$ _
(...). conformc clcscriçào dos pÍodutos abaixo: I .

\L,\RC-{

(Tabela llustrativa)

Chúusulu Quarta - D()§ RECú?§O§ f-l,\l4i\ICEIROS:
4.1.As despesas d€corÍcntes da prcsqlte lir:itaçio correrão por conta dos recursos específicos consignados no

orçamento, classillcada couforme abaixo csprciticado e demais riotaçôcs que por !'entura se fizerem necessárias.

através de ordcnr dc fornçcimcnto coresponrlcnte:
DOTAÇÃO:

ADMIN]STRAçÀ()
04.122.0050.2006.0000 - MANUTÊNÇÃO D.{ SECRETAPJA DE ADMINISTRAÇÃO
339030 _ OOO N4ATLRIAL DE CO}ISLÍMO
I3.122.0050.2(r ( 5,O()OO . MAN.IJT. E T;L.}.{C, DA SECRETARIA DE CULTURA E TLTRISMO

339030 _ OOO _ I,IATERLq.L DE CONSLM(),

SALÍDE
10. t22.0050.2043.0000 - MANUTENÇÀO [i FUNC.DA SEC.DE SAÚDE E SANEAMENTO
339030 _ OOO _ MATERIAI DE CONSUIúO
10. 122.0290.205 I .0000 - MANUTENÇÃO DO FLII,iDO MLINICIPAL DE SAÚ'DE

339030 _ OOO _ N,IATERIAL DE CONSUMO
10.30 r.0340.20s 2.(x)00 - MANUT.PROGRAMA DO. PiSO DE ATENÇÃO - PAB
339030 _ OOO _ MATERIAL DE CONSLIÀ4O
10.301.0340.2054.0000 - ivÍANIIT.DO PROG.AGENTE (IOMINIT.DE SALIDE-PACS339030 - 000 -
MATERIAL DE (lONSI,\4O

EDUCAÇAO
r 2.361.0050.20 i -1.0ü00 - }úANUTENÇÀO D:! SECRETARIA DE EDUCA('ÀO
339030 _ OOO - MATERL\L DE CONSTJMO

Ruâ \râEo.l.Pirs de Cástro. 279 -pceffri -fr11ra;íu$f00 *t".alhãe* de Almeldg - Ma

!.uNlr V TOTALI tfM Dl.SCRrÇAO DO PRoDrJ',r',O t. )t QT'DU

01

0,1

tt
02 

1

I

03i
I
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ESTADO DOMARANHÀO
PREFEITURA MUNIcIPAL DE MAGALHÃes oe ALMEIDA

CNPJ : 06.988.976/0001-09

ASSISTENCIA SOCIAL
08,122.0050.21 r 1.0000 - MANUTENÇÀo D SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA socIAL
339030 _ OOO N,{-ATERL{L DE CONSLMO
08.244.0050.2009.0000 - N{hNUTENÇAO DO FLTNDO MUTiICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI
339O3O. OCO _ M-{T ERTAL DE CONSUMO
08.244.0231.2Ab5.0000 - IVIANUT DO CEN]RO DE REF. ESPEC. DE ASSIST, DO CREAS
339030 - OOO _ À,TAI'ERL{L DE CONSUMO
08.244.0231.2c90.0000 - MANUT. Do sERv. DE coNvtv. E I.ORTALEC. op vÍNvur_os _ scrv
339030 - 000 - N4^TEruAl DE CONSUMO
08.244.0240.20L6.0000 - MANUT. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-CRAS339030 _ 000 _
MATERIAL DF- CONSU§TO

CIóu§uIa SexTa _ DO FORNEC|MENTO E LOCÁL DÁ ENTRE,GÀ:
6.1. Os produttts clcvçrão ser entregues, na qualidade, quanlida.le e periodicidade especificadas no Termo de
Referência - Ancxo I dcsto Editnl, scndo que a inobscrvância Cêstas condiçôes implicará recusa sem que caiba
qualquer tipo <te r.eciamação por parte da inadrmpicnte. A Conaatada obriga-se a substituir os produtos que
porventura não atcndarn às especiÍicaçõcs, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos de\crào ser lomecidos intcgralmelte e de forma ininlerrupta.

6.3.Os produtos dlvelão scr erltregues no ioc?l indicado em cada Tenrro de Referência, no horário das 08:00h (oito
horas) às l2:00h (doze horasl.

Cláusula Sétina - D0 PAGÁMENTO:
7.1. O pagamcnto scrá çÊtuado me[salnürtú, r!:fcrúntç acs produtos fomecidos, após a comFrovaçào de que a

empresa contralxdr está em dia con as obrigações perante o Sistema de Seguriclade Soçial, mediante a
apresenlação das (lertidôes Negativas ce f)ébitos como o INSS e o F(iTS, no pri\z o não superior a 30 (tdnta) dias,
contados da entÍeg3 da l\Nota Fiscal de ibrrtecirnento do! produlos, Ceridauente atestada pelo setü competente.
Será r'erificada tan)irém süa regularidade coin os Tributos Federais, med.ante apresentação da Certidão Conjunta
Negativa, ou Certidâc Conjunia Positiva coír eleitos de Negatir.a, de Tributos e Contribuições Federaís e Dír'ida
Ativa da Uniâo.

7.2. E vededa exprcssameme a iealização de;obronça de lirmra díversa da cstipulada neste EditâI, em especial a
cobrança bancária. mediânte boleto cu mesn)i\ ó protestc de tíhrlo, sob pena de aplicaçâo das sanções previstâs
neste inslrumento e indenização pelos danÕs ilecorrentes.

7.3.Nenhum pagarnr;nlo será efetuado ao CONTR{TAI-}O caic, o mesmo sc enconre em situação furegular pemnte
a Seguridade Social e Tribuios FÇderais, conlirrme itÇm 7.1.

7.4.4s Notas Fiscais ilelérão vir acompar.haiias ü.r rcspectiva ordem dç fornecimento.

llua :Uaíioel Pires de CâsÍro, 27t - Crntrd- CEI' ú5.5óC-000 lffrgâlfrães de Almeida - Ma
CNPJ: 06.988.97610ú01-09

12.361.042t.2034.t)0 00 - MANr_rTENÇÀo Do SALÁRIO EDUCAÇÂO - QSE
339030 _ OOO À,,IATERTAL DE CONS{'I\4O
t 2.36I.0832.2095,0000 - MANUI, E FIiNtC DO ENSINO FT'NDAN,ÍENTAL.4O%
339030 _ OOO I\4ATERIAL DE CONSUMO
12.366.0832.2105,0000 - MANUT. DO PROG. DE EDUC, JOVENS E ADTILTOS EJA
339030 _ OOO _ NI{TEruÁL DE CONSI-,\,IO
l2.367.0832.210n.0000 - DESENVoLVIN{ENTO DÁ EDUCAÇÃO ESPECIAL
339030 _ OOO - À,,Í-{TERIAI DE CONSLMO
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CIIíUSUIA OitAVA_ D-! RECOMPOSrcÀO DO ESTJÍLÍBRIO ECONôMICO.FINÁNCEIRO DO CONTRÀTO:
8.l.ocorrendo <iesequilíbrio econômico-linatrcciro do conffato, a AdninistraÇão poderá restabelecer a relação
pactuada, nos temros do art- 65, inciso II- alínea d, ü ki n" 8.666/93, medialte comprovação documental e
requerimanto expresso do contratâdo.

Clóusula Nons. - DA FISCÁLUÀÇÁO;
g.1.ConfâtanÍe indicará uma pessoa de ser preposto para exercer as âtividades de hscalização dôs produtos
recebidos.

Clónsuls Ncimu - DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDÀDES DAS PÁRTES:
l0.l.Constituen dircitôs da ContÍatante rcceb!'r o objeto deste Conúato nas condições ayençadas e da Contrâtâda
perceber o valor rjusrzdo na forma e prazo ccnvencionados.
10.2, Constit uern obligações di Contrarada:

I) cnúegar os pr<rlutos às suÀs expeísat, no locai i'ndicado na cláusula sexta do presente contato;
ll) torlrecei os produtos, rigorosirinentc nls especificaçôes, prazos e condições descritas na Clausula

I - DO OBJETO e Anexo Ii
III)os proCutos deverão ser forrtc:idos iute$almente e conslante no caso de provimento

ininte.ruptaft)cnte. nc caso cie r,;inurçnçâo sempre que requisitatlo çonforme ordem de produtos
de acordo com as necessidadcs das Srcretarias Municipais .

l\/) assurair tod,)s os custos ou deçcsas quc se fizerem necessários para o adimplemento das
ol.rigações decorrentes dest..l Conrratoi

V) Não traDsferir, total ou parciíilín3nte, o objeÍo dests Contralo;
Vl) su.icitar-se à mais ampla tiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

csclarecimentos soliciiad.os L e a;cidendo às re(:lamações Drocedentes, caso ocorram;
VII)cromunicar à CONTRATAN'|E os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dertro do prazo

cic 02 (dois) dias úteis após a verilicação do fato e apresentar os documentos para a Íespectiva
aprovaçào, em até os(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrênci4 sob pena de não serem
( o siCeridos;

VIII)atinder aos encargos t ahaIh isias, gevirlcnciários, fiscais e cornerciais decorrentes da execução
rlo prescnlc .o:)tmto

Ix)Ilanter duarlte toda a execuçãc tlo Contrato, em compaübitidade com as obrigações assumidas;
X)x Contratâda responderá, de rnimeira absoluta c inescusável, pela perfeita condição dos produtos

fomeciCos, inclusive suris q-râÍrlidades e quaiid.roc, competindolhe tambem, a dos produtos que

nào aceilos pela fiscalização da Conlraante deverão ser úocados;
Xl) scrão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura

ocorrani Íra entrega dos produros e o uso ind,rvido de patmles e registros.

l0.3.Constituem obrigâÇões da Contratanle:
I) 'Íiscalizar e aconipaúar a eiúcuçâo do objeto deste Con'úato;
II) el'etua. o pa§amento conforine estipulado na Cláusula do Pagamento;

IIÍ)desigÍrar sên'idor para acütnpcnhà â êxécução deste ContBto;
IV)comunicar à CONTRA.TADA toda e qualquar ocorrência relacionada com a execução do

ConLralo.

Cláusula Ncima Pt'üleira- DÁ TROCT LVEN'ILIÁL DE DOCUMENTOS:
I l.l. A troca e\'erltual de Cocumentos entrc a Codratante e a Contratada, será reaiizada através de protocolo.

Cláusula Décina Segundq - DA RESCISÃO DO CONIRÀTo:
12.1.4 resçisão cio cootratô t.'rá lugár dc pi«io'iireito. a critério da Contratante, independentemente de

interposiçã<i judicial ou exfiajudicial, errl çori)rrnidade com o art. 55, inciso lX, da tri n" 8.666/93 e suas

alteraçôes nos casos pr€üstos nos aftigos 77 c 7il Ca referida lci.

Ruà llânoei Pirês dÉ Csstro, 279 - Cent.'o - CEP 65.56G000 Magâlhães de Áimeidr - Ma
CNÊJ i 06.988.97ó1000i-09

ESTADO.DO MARANHÃO
PREFEITURA MUI{ICIPAL DE MAGALHÃES OE ALMEIDA

CNPJ : 06.988.97610001-09

I1.2.Nçnhunu oulriT lorma sçiá,.;onsiderarla uomo plova de entrega de documetrtos.
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' ESTAOO OO tr,teReNHÀO

PREFEITURA MUNIcIPAL DE MAGALHÃes oe ALMEIDA
CNPJ: 06.988.97610001-09

CIáusuIg Déciub Te,I:eiru - DÁS SANÇÓES E PENÁLTDÁDES:
t 3. t.A licitante que ensejâr o retardamento da execução do certame. nâo mantiver a propostâ, falhar ou fraudar na
execução do objeb licitado. comporLlr-se de modo inidôneo. fizer declaraçào falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito préüo da citação e da adpla defesa, licará impedida de licitar e contratar com a PreGitura
Municipal de Magalhães De Almeida/Ma, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquâoto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou atê que seja promovida a reabilitação peraÍrte a prôpria autcidade que aplicou a p€n8.

13.2.,A penalidadc scrá obrigatoriamente registrada no Diário Ohcial do Estado e no caso de suspensão de licitar,
o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das demais comhações legais.

l3.i.No caso de inadimplemenlo. o CONTRATADO estaá úeita às seguintes penaüdades:
13.3.1. AdYertência:
13.3.2. Multa por atraso â çaCa 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (rlez por cento), calculada

sobre o valor do contrato, i;aso nâo scjam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatr o décimos por cento), na hipótese de abaso no

cumprimcnto dc suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.-1. Suspensão temporária de pagicipação cm licitação e imp«limcnto dB contrat com

Administração pur período nào superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaraçào de inidoneidade p.ra licitar ou contrdlar com a Adminisuação Pública.
13.3.6. A aplicaçâo da sançào prevista no item 13.3.1, nâo preiudica a incidência cumulativa das

penaliüdes dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, prinqipalmsnte, sem prejuizo de outras
hipóresu;, em caso dc reincidência de atraso na entrcga do objeto licitado ou caso haja
cumulaçào de inadirnplemento dc cvcntuais cous mensais, exp(essamsnte preüstas,
facultada a defesa préüa do intcressado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sançôes prcvistas nos itens 13.3.1. 13.3.4 e 13.3.5, Frcderào ser aplicadas conjuntamente com os itenE

13.3.2 e 13.3.3. lacultaú1 a defesa preüa do interessarlo, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Oct.rrrerdo à inexecução de que trata o itcm 13.3, rcscrva-sc ac órgão contratante o direito de optar pela

oferta que se apreseuur como aquela rnais vtmujosa, pela ordcm dc classificação, comunicando-se, em seguida, a

Comissào Permancnte de Licitação - CPL, p:ra as providências cabiveis.

13.6.4 segunda arJjudicatória, ocorrendo a hipótesc do Prcço antedor, ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas nesle Edital.

13.7. A aplicaçâo das pcnaiida<ies previslas n(sta cláusula é di competência exclusiva da Prefeitura Municipal de

Magalhães De Alnreida/Ma.

Clóusula Ncima Quarta - DOS CÀSOS OMISSOS:
l4.l.Os casos oflrissos serão resoh,idos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto n'5.450/05e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da Lei n'8.666193 e suas altereçõcs postcriores, e dos princípios gerais de direito.

Clóusula Ncima Quinta - ItO FORO:
15.1.Fica eleito o lolo da Comarca de Magal\âes De Alinci<ialN1a. Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da intcrpÍetâção destc çorlIato com exclusão dc qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. pol' cstaren justos e contratâdos, as paÍtes a§sinânl o presente Contrato, que foi impresso em 03

(três) vias de iguaI teor.

MACALITÂES DE ALMETD.VMA(MA), ..... de .. dç 2021.
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ESTAOO OO UeneNgÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMETDA

CNPJ : 06.988.97 610001-09

Sec. Municipal cle Administraçâo Contratada

Estc volume do edital na rnodalidade Pregão Eietrônico SRP n'01l/2021, possui 32(trinta e duas)
paginas, incluiirdo csta, nurnericamentc oldefl.rdas.

Comissio Pelnanente de t.icitaçâo da heti;irura lrlunicipal de Magalhães de Almeida./MA, Estado

do Maranhão, eur 22 de rciirço de 2021.

Plcgocira Municipal
Paulx Lima Costa

SecretárioMunicipal de Administração, Ciencias e

Tecnologia
Maélio Cesar Freitas dos Santos

Ruâ Manoel Pires de Cestro, 279 - Ccntro- CÍlP 65.56&000 Magàihãe§ de Almeida - Ma
CI\-PJ: 06.988.97616001-09
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