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EDTTAL DE LICTTAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N" 020l2021

PROCESSO ÁDMINISTRÁTM Ne 20210037/2021. CPL

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DESÂO BERNARDO/MA, POT MCiO dA COMISSÂO PERMANENTE DE
LICTTAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos interessados
que fará realizaro processo licitatório na modalidade PREcÂO, em sua forma ELETRÔMcA, REGISTRO DE
PREçO sob o na SRP Ozo/zozl(PÍocesso Administrativo ne 202L003'l-/2021- - CPL, do tipo menor preço
disputado por item o certame se realizará, às 14h00min (quatorze horasl do dia 25 de junho de 2021,
destinado ao Registro de Preço para futura Aquisição de mobiliários de sala de aula (conjunto alunos], para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal deSão Bernardo/Ma RECURSO: FEDERAI-: PAR Ne PRocEsso:

234m.002803/2019-18,.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

L.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração
Pública; Lei Federal no 8.666, de 27/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outrâs providências, sendo
aplicadas ainda todas as suas alteraçôesj Lei Federal na 10.520, de 17 /07 /2002: Institui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso X.XI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, pârâ aquisição de bens e serviços comuns, Decreto ne 10.o24/79 de 20 de
Setembro de 2019,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e

serviços comuns de engenharia, e dá outras providências, Decreto Municipai ne 010/17e Lei Complementar
na 123, de 74/12/2006 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e

altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e

subsidiariamente, no que coubel as disposições da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como
as condições estabelecidas nest€ Editâl e seus Anexos.

1.3. o recebimento das propostas será a partir das 15:15hrs/min (quínze horas e quinze minutos) do
dia 15 de junho de 2021. O início da sessão pública será às 14i00h00min (quatorze horas) do dia 25 de

iunho de 2021, no endereço eletrônico www.portâldecompraspublicas.com.br, no horário de Brasília - DF.

7.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa
consulta âo órgão gerenciador.

2.1. Registro de Preço para futura Aquisição de mobiliários de sala de aula, para atender as necessidades

da Prefeitura Municipalde São Bernardo/MA.

3.1. Poderão participar deste Pregão:

3.1.1.Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao ob.ieto
dâ licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes
deste Edital e seus Anexos;
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4.1. Não poderão participar deste Pregão

4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Editâl

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

4.1,.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipalou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do MunicÍpio, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de
licitar e contratâr com a Prefeitura M unicipal de SÀO BERNÁRDO/MA, Esrado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade ünculada a Prefeitura Municipal de São

Bernardo/MA, bêm assim a empresa da quâl tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
Écnico.

+.L.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.2, 0 credenciamento .iunto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de
seu represent2nte legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transâções inerentes ao
Pregão Eletrônico.

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

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

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os
criterios estabelecidos no art 44 da Lei Complementar ne 123, de L4 /12/2006: Institui o Estátuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela

Lei Complementar na. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei
n' A.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no o ginal ou cópia devidamente
autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

aJ Requerimento de empresário, no caso de empresa indiüdual, CPF e RG do Empresário;

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

tratando de sociedades comerciait e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; cPF e RG dos Empresários.
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; CPF e RG dos Empresários.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionâmento no PaÍt e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certidão Especinca expedida pela lunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

0 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do
exercÍcio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 RegularidadeFiscal:

aJ Prova de inscrição no Cadastro Nacionalde Pessoa JurÍdica - CNPJ;

b] Certidão Conjunta Negativa, ou Ceftidão Con,unta Positiva com efeitos de Negativâ, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando â regularidade para com a
Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiya com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitânte, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negâtiva, quanto Dívida Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicÍlio ou sede do licitante;

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

fJ Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origemj

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

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

6.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo carúrio distribuidor da sede do
licitânte.

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

c) As empresas com menos de um exercÍcio financeiro devem cumprir a exigência dêste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6.1.4 RegularidadeTrabalhista:
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a) Certidão Negativâ de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei É ,2.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante â Justiça do Trâbalho.

6.1.5 Quallfica@o Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1e do art. 30 da 8.666/93:

aJ Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatÍvel em
características, quantidades e prazos com o obieto da licitação - Atestâdo(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurÍdica de direito público ou privado,
quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo
II-

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2. do
aftigo 32 da Lei Federal 8.666193, assinada pelo representánte legal do Licitante, conforme modelo no
Anexo [[1.

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

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso
XXXIII do artigo 7q dâ Constituição Federal, na forma da Lei na 9.854/99, conforme modelo do Decreto nq
4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisÍtos de
habilitação e que as declaraçôes informadas são verídicas, conforme parágrafos 4' e 5' do arL 26 do decreto
10.024/201.9 e conforme modelo no Anexo VL

6.7. Âs certidôes valerão nos prazos que Ihes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por
90 (noventa) diat contados de sua expedição.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos parâ a habilitâção, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será
permitida excepcionalmente a inciusão de documentos que corroborem com a habilitação através de
diligência, salvo item 10.10.

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

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitânte ao registro da proposta no sistema, as declârações e propostâ inicial deverão ser assinadas
digitalmente através de assinatura digital, para corferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.11. Serão inabilitados licitântes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas, apresentem irregularldades, e dificultem o andamento do Processo Licitâtório, que
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de lmpugnação conforme o art.
24 do DecÍeto L0024 / 19 .

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

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

8,2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativâ da LICITANTE e
subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às
07h30min (sete horas e trinta minutos) do dia 2 5 de junh o de 2021. (Horário de Brasília).

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

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

8.5.1.4 proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identinquem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Editâl para encerramento do recebimento de propostâs, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicâs para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada.
A pârtir do inÍcio da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradâs às propostas formuladas.

8.7 . Uma vez que a licitânte seja declarada vencedora do presente pregão, estâ deveÉ encaminhar, pelo
Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
htto:/ /www.oortaldecomorasou blicas.com.b r/ 1.8/de acordo § 2e arL 38 do Decreto 10024/19, tendo como
tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitâdo.

8.7 .L. A licitânte deverá entregar à comissão Permanente de Licitação cópia da proposta
de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto
ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e

devidamente assinada pelo seu representânt€ legal.

8.8. A Propostâ de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 [sessental dias corridos, a contzr dâ datâ de suâ
apresentação;

8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

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

8,8,4. Prazo de execução conforme deÍinido no Anexo I: Termo de Referência;

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

A. DO ENVIO DA PROPOSTA DE
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8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do
CNP|, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de
pagamento.

8.8.7. A proposta de Preço deverá estar acompanhada do PPRA e PCMSO da empresa afim
de comprovar a implantação de Programas de Riscos Ambientais e de Saúde Ocupacional.

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

8,10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem conyocação para a conEatação, ficam as licitantes,
liberados dos compromissos assumidos.

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

8.13. Serão desclassificadas as propostâs que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
AnexoE sejam omissat apresentem irregularidades ou dêfeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem
como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste EditâL ou preços e
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitant€s.

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

9.1. A partir das 14:00h (oito horasJ do dia 25 de junho de 2021, terá início a sessão pública do PREGÃO
ELETRÔNICo SRP Ne O2O/2027, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início
da etapâ de lances, conforme Edital.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas
Licitântes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens â seguir, tendo por amparo legal aqueles
preyistos no Decreb ne 10.024/19.

10.2, Iniciada a etâpa competitivâ, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivot observando o horário fixado e as regras de aceitâção
dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado
no sistema.

10.5, Nâo serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valol prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

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

10.7. No caso de desconexâo com o Pregoeira, no decomer da etapa competiüva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

tl
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10.7.1. O Pregoeira, quando possÍvel, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prêjuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexâo persisür por tÊmpo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicação expressa do
Pregoeira aos participantes.

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

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 10 reais.

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

10.10.Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a
situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos
documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteig para confirmar
a autenticidade da documentação exigida conforme o arL 26 do decreto 10.024/19 .

10.11.O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCED0RA imediatamente âpós o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisâo pelo Pregoeira acerca da
âceitação do lance de menor valor.

11.1. Na análise da propostâ de preços, será verificado o atendimento de todas as especificaçôes e

condições estabelecidâs neste Editâl e seus Anexos.

11,2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado de julgamento da
Proposta de Preço.

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

exigências de habilitação, o Pregoeira examinará a propostâ ou o lance subsequente, verificando a sua

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, ate a

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11,3.1, Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar
com a LICITANTE para que seia obtido preço melhor.

11..4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no arÍ. 44 da Lei Complementar
nc 123, de 14/L2/2006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e

altera outros disposiüvos legais, alterada pela Lei Complementâr nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e

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

1L.5. Para julgamento e classiflcação das propostas será adotado o critério de menor preço por Ítem,
observadas as especificaçôes técnicas dennidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado
apontado pelo sistema será rejeitada.

1. DO ÁMENTO DAS PROPOSTAS



Proce
Folha
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'E62 _ CENTRO - SÂO BERNARDO/I,IA
CNPJ: 0,6.125.3t9/0001-88

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitant€ poderá manifestar imediatâ e motivadamente, a intençâo
de interpor recurso, única e exclusivamente através do portâl, para julgamento do Pregoeira, no texto da
lntenção de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPJ, se aceito a
intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentâção das razões do recurso, única e
exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimentq ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de diag única e
exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproyeitamento

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

12.4. 0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, à Pça Bernardo coelho de
Almeida 863 -, Centro, SÃO BERNARDO/MA, durânte os dias úteis, das 0B:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas).

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

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

13.3. É facultâdo a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou,
ainda, recusar-se a assiná-lo, injustiRcadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificação, sem prejuÍzo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11.3.

13.4. O prazo de convocação podeú ser prorrogado, uma vez, por igual peúodo, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justiflcado e aceito pela Prefeitura Municipal de
sÂo BERNARDo/MA.

14,1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio dâ citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitâr e contratar
com a Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seia promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficiale no caso de suspensão de licitar, o
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominaçôes legais.

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

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 {trintâ) dias, no percentual de loo/o (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não seiam cumpridas nelmente as condiçôes
pactuadas;

,1_l

13 VENCEDORA

DAS ADMIMSTRÁTIVAS E PENALIDADES



PREFEITTiRA MTJNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

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

14.3.4. Suspensão temporária de participaÉo em licitação e impedimento de contratar com
Administração por perÍodo não superior a 2 (dois) anos; e

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

A aplicaçâo da sanção prevista no item 14.3.1, não preiudica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens L4.3.2, 1-4.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuÍzo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotâs mensais, expressamente
previstat facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

1,4.4 As sanções previstas nos itens 14.3.1., L4.3.+ e 74.3.5, poderão ser aplicadas
coniuntamente com os itens L4,3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optár
pela oferta que se apresentarcomo aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

14.6. A segunda adiudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃo BERNARDO/MA.

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 7e, §2a do Decreto
F ederal ne 7.892 I 201.3 e alterações.
RECURSO: FEDERAL: PAR Na PROCESS0 23400.002803 /2079-18,

16.1. A contratação do obieto licitado será efetivada mediante Contrato. conforme minuti constânte no
Anexo VIII.

L6.2. o contrato, que obedecerá às condiçôes estâbelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas
as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16,3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte
integrante do Contrato, independente de transcrição.

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei ne 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

14.3.5

1_4.3.6

processo:$!f-N3llI
Folha: < íí
Rubrica: lr--

A

DO CONTRATO

17. RECOII DO IIO ECONOMICO-FINANCEIRO

t6.

DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA



Folh

PRETEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COf,LHO DE ALMEIDA N'8ó2 - CENTRO - SÀO Bf,RNARDO/MA
CNPJ: 0,6,125.389/0ffi l-8E

18.L. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada
obriga-se a substituir os mâteriais/serviços que porventura não atendâm às especificações, sob pena das
sanções cabíveis.

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

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de Referência.

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a
comprovação de que â empresa contratâda está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade
Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota
Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será veriflcada também sua
regularidade com os Tributos Federais mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidâo
Coniunta Positiva com efeitos de Negâtiva, de Tributos e Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União.

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

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATAD0 caso o mesmo se encontre em situação irregulâr
em desconformidade com item 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no
endereçodoPortâldecomPrasPúblicas@aÉ3(três)diasúteis
anterior à data fixada no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente
incluindo cpfou cnp].

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

20,1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas âs demais empresas
que teúam adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da dâta de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Conforme previsto no art 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que
tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico atrâvés do Portal de
Compras Públicas no endereço eletrônico, www.oortaldecomorasuublicas.com.brno prazo mencionâdo.

11

19 DO PAGAMENTO

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS



Process
Folha
Rub flca:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRÁÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÃO Bf,RNARDO/N{A
CNPJ: 06.125.3E9/00O1-88

21.2. A impugnação não possuiefeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da dâtâ
de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1q do art. 24 do Decreto 10024/19;

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

21.4. As impugnaçôes protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃo do Edital no prazo estabele cido arL.24
do Decreto 1OO24/79, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com
todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.1. Os casos não preústos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei ne 10.520/02 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direim de, no interesse da
Administração, anular ou revogal a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceirot
mediante parecer escrito e devidamente fundamentâdo.

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4.0objetodapresentelicitaçãopoderásofreracréscimosousupressôetconformeprevistono§1qdo
Art.65 da Lei8.666/93.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
trânsferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

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

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

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessadot gratuitâmente, no endereço
do Portal de Compras Públicas - endereço www.portaldecompraspublicas.com.br.

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

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

2t DOS AN§XOS



Processo.Z0ll tCââU
Folhal 4 O
Rubrica: 'L

PREFEITTJRA MUNICIPAL DE SÂo BERNARDo
ESTADo Do MAR{NHÂo

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÂO nrnnlnOoru.l
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.1.zAnexo ll - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

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

23.1..4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

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

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.7.7 Anexo VII - Minuta da Atâ de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato

sÂo BERNARDo/ MA 09 DE ,uNHo DE 2021.

Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima



Processo :tO U,,n rZ [1') \

Folha
Rubrica:

pREFETTURA Mt,NtcrpAL DE sÃo nnnxenoo
ESTADo oo N{InlNgÃo

rRAÇA BERNARDO coDLÍIo DE ALMEIDA N. 862 - cENTRo - sÃo nrnnnnoonue
CNPJ: 06.125.389/0001-E8

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS 021/2021

Ob,eto Registro de Preço para futura Aquisição de mobiliários de sala de aula, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

01

37.494,40

ITEM DISCRIMINAçÃO UNID QUANT, PREÇOS R$

Unitiírio Totâl
CON'UNTO ALUNO / CIA-O4.ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E

1,59M)

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONIUNTO 724 285,00 35.340.00

02 CON'UNTO ALUNO / CIA.O4-MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E

1,59M',).

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONIUNTO 130 233,00 30.290,00

03 coNluNTo ALUNO / CIA-0s-ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E

1,76M1

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONIUNTO

04 CON]UNTO ALUNO / C]A-05-MDF (PARA

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E

r,76M).

EN SINO

FUNDAMENTAL

CONIUNTO 130 234,O0 30.420,00

05 CONJUNTO ALUNO / C'A-O6.ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E

1,88M).

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONJUNTO 7?4 30s,60

06 CONIUNTO ALUNO / CIA.O6.MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E

1,88M)

ENSINO

FI]NDAMENTAI,

CONJUNTO 130 251,00

c0NluNTo PR0FESSOR / CIP-01 ENSINO

FUNDAMENTAL

238.534,40

Recurso
FinanceiÍo

Recurso Próprios e Federal

Dotâção
Orçamentária

fustificativa

Registro de Preços para aquisição de material de Permanente para atendimento doa alunos
do ensino Fundamental.
A aquisição do material facilitará a execução das ações de Ensino promovendo melhor
qualidade atendimento aos Alunos do ensino Fundamental do Municipio de São

Bernardo/MA.
A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinaturâ e terá vigência de 12(doze) meses

Prazo de Entrega Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.

Vigência do
Contrato

T
ANEXO I

TERMO DE RETERENCIA

|"o
287,00 37.310,00 

|

32.630,00 

]

IL
CoNIUNTO 99 35o,oo | 34.650,00

1

DotâÉo Orçamentárla:

] Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotaçâo orçamentária, que I

] ::*:*"'""r"."1"',*;1lor"';:.:"J;ffi:'.T,ffrlx,i"rt'i:':"i,:,-:,i:o 
insi'umento naLit' 

I

I



ü1 processo:lg:Liggl&)\
Folha

pREFEITURA MuNrctpar, or sÃo SERNARD0
ESTADo oo nremxsÃo

rRAÇA BERNARDo coEr,rro DE ALMETDA N' 162 - cENTRo - sÁo BERNARDonUA
CNPJ: 06.125.389/0001-E8

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

AdiudicaÇão Por lote
Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Mâ.

Unidade Fiscalizadora Setor de Compras e Contrataçôes da Prefeitura Municipal.

Sec. Municipal de Educação
Leila Raquel Costa Carvalho



r-Ir Processo
Folha:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL Df, SÂO BERNARDO
ESTÂDO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COf,LHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÃO Bf,RNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LTCtTAçrÃo
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS O2Ol2021

ANEXO II

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA

RCf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NSO20/202].

Prezados Senhores,

CNPI nq sediada em
por intermédio de seu representante legal Sr(aJ

portador(a) da Carteira de ldentidade ne e do CPF na-
requer a Vossâ Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementzr n'123, de
74/12/2006. Côdi$o do ato: 316 DescriÉo do Ato: ENQUADRAMENTo DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ínômP aiâ pmnresal

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

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

{0bservação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

L DE EI\ ADRAMENTO MEIEPP



§1 Process
Folha
Rubrica;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'362 - CEN'TRO - SÂO BERNARDO/}IA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-8{i

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃO ETETRÔNICO SRP N9 O2Ol2021

ANEXO III

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REí: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 O2O/2021

Prezados Senhores,

o âbaixo âssinado, na qualidade de representânte legal da empresa ínonte da

emoresa) . CNPÍ ne 

- 

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 24, do arl 32, da

Lei ne 8,666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua

habilitação na licitação em epígrafe.

(.....), ....... de .......,...... ..... de 2027

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



Proce
Folha

ss0:

Ruhrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO NNNNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROPOSTA DE TRABALHO

r. tNFoRMAçÕEs GERA|S Do pRopoNENTE

r.l otrurrrtsÃo Do EvENTo
( )Evento Educacional
( X ) Evento de Participação
( )Evento Científico
( ) Evento Indígena e dos Povos e Comunidades Tradicionais

1.4 IOcAtIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano

IDH: 0,538

Fonte: https://www.ibge.gov.brlcidades-e-estados/ma/sao-bernardo. Ano de
Referência:

2019

1.5 POPU Ca f a cte ca ca da localidade
Ne de Habitantes: 28.507 pessoas Homens: M ulhe res:

Fonte: IBGE Ano de Referência: 019

1.6 CADASÍRO DE ENÍIDADES PARCEIRAS
(lnformar os parceiros, quando houver, existentes especificando sua relação e contribuição com o
Êvento)
Nome: retaria Municipal de Esporte e Juventudê

E-moit: binetesaobernardo@gmail.com
Telefone de Contato com DDD (98) 9810s-8s64 (... )

Endere Conego Nestor de carvalho Cunha

Município: o Bernardo UF MA CE P: 65550-000

Nome do Dirigente/Representante: Francisco das Châgas Sousa

Praça Bernardo coelho de Almeida, 863 - centro, cEP 65550-000, São Bernardo-MA
www.saobemardo.ma. gov.br

1.1 IDENTIFI DO PROPONÊNTE

CNPJ da lnstituição: .126.389/0001-88
Nomê da lnstituição: unicípio de São Bernardo

Nome do Dirigente: oão lgor Vieira Carvalho

Telefone de Contato com DDO: (98) 9810s-8s64
E-moil: gabinetesaobernardo@gmail.com

1.2 RESPONSÁVEL PETA ETABORÂçÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

Nome: Francisco das Chagas Souza

E-mail: gabinetesaobernardo(agmail.com

Número da Proposta (SICONV): 012096t2020

Telefone de Contato com DDD: (98) 98426-2289

I
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1.8 COORDENADOR GERAL DO EVENTO

Nome: rancisco das Ch s Souza

E-moil: abinetesaobernardo@gmail.com
Telefone de Contato com DDD: l98l 98426-2289

1.9 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAT

5im: (x) Não:
A prefeitura Municipal de 5ão Bernardo/MA através das secretarias abaixo realizou os seguintes

eventos:
. cultura CorpoÍal, Esporte e Lazer - Pro.leto corpo ativo (dança e aeróbica)

. Esporte em Ação - realização de campeonatos municipais

. Pedal livre; incentivo e realização de práticas esportivas a partir do pedal;

. Futsaljuventude ativa; evento semestÍal que acontece nasquadras de areia do balneáriomirim;

o Evento tem 832 beneficiados entre 15 a 45 anos de idade, na atividade de práticas esportivas,

valorizando o futebol (masculino) amador e resgatando valores que somênte o esporte é capaz de

proporcionar. Tendo o período de execução em conformidade com o cronograma do evento.

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-00O, São Bernardo-MA
www.saobernardo.ma- gov.br

CaÍgo do Dirigente/Representante: Secretário Municipal de Esporte e Juventude

1.6.1 FoÍmas de contribuição com o Evento (pode ser assinalada mais dê uma alternativa):

(X )Recursos Humanos. Pessoal lotado na Secretãria para trabalhar na execução do Evento;

(X ) lnfraestrutu ra. Especifique: notebook; quadras esportivas; centros de lazer; estádios; bolas;

Redes, carros de apoio, redes de futebol; vestuário voltados para a luta, tatame, medalhas.

1.7.1. Nome da Entidade: Conselho Municipal da Criança e Adolescente

1.7.3. Complemento: prédio 1.7.3.1. CEP: 65.550-000

1.7.4. Município: São Bernardo UF: MA

1.7.5. Telefone Fixo (98) 3477 1634

1.7.6. Teleíone Celular (98) 9813-26105

1.7.7 . E-mai|:- gabinetesaobernardo@gmail.com

1.7.8. Dirigente/representante: Abilene Oliveira Souza

1.7.2. Endereço: 65.550-000

1.7. ÉNTIDADE DE CONTROTE SOCIAT:
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2. DADOS GERAIS DA PROPOSTA DETRABAIHO

2.1 OBJETO

Realização do Torneio Municipal de Futebol e Futsal amador no município de São Bernardo/MA

2.2 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA (Art. 15, ll, da Portaria lnterministerial na 424l2gtÊl A iustificativa

deve também ser inserida no SICONV (aba: dados; campo: justificativa).

A Copa SÃO BERNARDO, evento esportivo anual, criado pelo município através da
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que visa desenvolver o esporte como um todo, dentro
do cronograma já previsto no programa de governo do município, na atual gestão.

Buscava-se a oportunidade de possível parecia junto a instituições governamentais parâ
execução de eventos que ora aguardavam orçamento para sua execução, no caso especifico.

O esporte é uma ferramenta de auxÍlio no processo de desenvolvimento educacional, social e
de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valoÍes éticos e morais encontram
no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de coopeÍação e amizade. Ante estas

necessidades, a Secretaria de esporte e Juventude propõem desenvolver políticas públicas no ámbito
da iniciação esportiva e de atividade física, para serem aplicadas no município de 5ão Bernardo, que

demonstrarem interesse em aderir ao plano a ser desenvolvido

Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva bem como
oportunizar a atividade física a pessoas interessadas. Contribuindo com o desenvolvimento humano,

social e esportivo, bem como a redução de índices de criminalidade, transformação social e

melhoramento da qualidade de vida. A experiência esportiva pode proporcionar o aprendizado de que

os resultados finais são situacionais e não oferecem garantia de continuidade, já que dependem de uma

série de fatores internos e externos ao indivíduo que nem sempre estão sob seu controle.
Evidencia-se, mais uma vez, a interação entre os fatores individuais e ambientais, pois a

obtenção de bons resultados acontece a partir da união de fatores genéticos e constitucionais do
indivíduo com os aspectos do ambiente no qual ele está inserido - por exemplo, no contexto esportivo,
as circunstâncias de treinos e competições, condições climáticas, preparação física, técnica, tática e
psicológica do competidor e do adversário. Portanto, preconiza-se que o indivíduo compreenda a

importância de dÍrecionar seu auto avaliação, suas cobranças e expectativas apenas sobre sua

preparação, que deverá englobar o processo vivênciado e não somente o resultado final.

2.3 METAS DE ATENDIMENTO DO EVENTO - PUBLICO.ALVO
O Evento tem como público-alvo o atendimento de 3.232 beneficiados

Público DiÍeto: 832 jovens

Público Indireto: 2.400 cidadãos entre familiares e a sociedade em geral

Praça Bernardo coelho de Almeida, 863 - centro, cEP 65550-000, são Bernardo-MA
www.saobemardo.ma. gov.br

2.4 OBJETIVO GERAL
Fomentar a prática esportiva, recreativa e de lazer no em no município de São Bernardo, por

meio da realização do torneio Municipal de Futebol, proporcionando lazer e integração à

população do município, fortalecendo e diversificando ações esportivas já desenvolvidas no

município de são Bernardo, assegurando o exercício da cidadania e democratizando o acesso

as práticas de esporte e lazer.

Promover a união dos Clubes de Futebol e Futsal do município, possibilitando o convívio e a
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amizade, ampliando um bom relacionamento entre as equipes de futebol e os desportistas da
nossa cidade.

O esporte tem como escopo ajudar a promover o desenvolvimento social da nossa

comunidade. Com este trabalho, possibilitaremos a comunidade condições de superar os
problemas enfrentados com este mundo tão globalizado e pouco solidário, onde cada dia que
passa a violência deixa mais pessoas desempregadas e cada vez mais distante uma das outras,
o esporte e o lazer possuem o poder de sedução de aproximar as pessoas.

2.5 OB.IDTTVOS ESPECIFICOS
. Ampliar o acesso a comunidade bernardense às atividades esportivas, de lazer, culturais e de

recreação;
. Estimular a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos a manter uma interação

efetiva com atividades recreativas e de lazer que contribua para o seu desenvolvimento
integral;

. Promover atividade esportivas e de lazer que atendam aos anseios da comunidade;

. Fortalecer a integração da comunidade local a partir do desenvolvimento das atividades
propostas;

o Estimular a população a prática do êspone como hábito diário, promovendo assim a saúde e
o bem-estar; e

o Executar um evento com excelência, propiciando uma ótima participação aos seus

beneficiados.

o lnfluenciar na formação do cidadão de maneira positiva buscando a inclusão social através de
iniciativas e ações técnico - didáticos pedagógicos voltados ao equilíbrio dos processos de

interação social cooperativa e competitiva de forma consciente e reflexiva.

. Utilizar o esporte como mecanismo maior para desenvolvimento psico-físico-social nos jovens

em questão, de maneira saudável, orientado com acompanhamento técnico.

. Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através do futebol;

o PÍomoveÍ a aprêndizagem em grupos;

o Proporcionar oportunidade à participação em eventos esportivos e culturais como, torneios e

campeonatos;

o lncentivar o futebol como atividade alternativa às drogas e tempos ociosos, estimulando à vida

saudável e prevenção às doenças;

o Desenvolver a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde, equilÍbrio psicológico,

físico e motor;

Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitáriaa

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - cêntro, cEP 65550-000, São Bernardo-MA
www. saobemardo.ma. gov.br
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3. INFORMAçÔES DO EVENTO

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 6555G0OO, São Bernardo.MA
www.saobemardo.ma-gov.br

3.1 METODOLOGIA DO EVENTO

O Presente evento pretende promover e auxiliar o tutebol no município, como expressão de cultura e

rendimento, enfatizando a inclusão social traduzida como um fator de desenvolvimento ê

transformação humano, a{ém de proporcionar a integração e o incentivo a prática esportiva entre os
nossos munícipes.
O esporte é a Íorma cultural do movimento humano e deve ser trabalhado nas aulas de educação física

e prática desportiva. Nas aulas são trabalhados diversos esportes, mas quero ressaltar o FUTSAL que

segundo Teixeira (1990) é um esporte praticado por crianças, adolescentes e adultos, que hoje
representa o mais procurado do país, devido até o fato de exigir espaço físico demasiado, em qualquer
parte a uma quadra de FUTSAL: escolas, clubes, condomínios, o que facilita a sua prática.

O Torneio Municipal de Futebol e Futsal amador municÍpio de São Bernardo/MA, ocorrerá no período

de c4,IC{,IZOZL à 3ll08l202L, seÍão divididos da seguinte forma:

SISTEMA DE TORN DAS MODALIDADES

Nome da praça:

Turno: MANHA, TARDE E NOITE

HORÁRIO SÀBADO DOMINGO
08:00h às lO:ü)h Futebol de Campo / Futsal Futebol de Campo / tutsal
16:00h às l8:00h Futebol de Campo / Futsal Futebol de Campo / Futsal
18:30h às 2():30h Futebol de Câmpo / Futsal Futebol de Campo / tutsal

LEGÍ]M)A

Espaço físico: Quadra Esportivas e Campos de Futebol

Modalidades: Futebol de Campo e Futsal

Horários: início as 08h00min até às l0h00min no sábado e domingo. (manhã), e das l6:00min às

l8:00min (tarde) e 18:30:00min às 23:00min (noite).

DATA DE

REATIZAçÂO
MODATIDADE

NÚMERO DE EQUIPES
QTD. DE JOGOS

MASCULINO FEMININO

2610412027 a

26lOsl2027
Futebol de Campo 16 43

27los/2,27 a

27/06/2027
Futebol de Campo 43

291061202L a

30107 12027

Futsal 16

3110712027 a

30/0812027
Futsal 16 43I

I

I

16

43
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Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-0@, São Bernardo-MA
www.saobemardo. ma. gov.br

1a Fase Classificâtória (Grupos): As equipes serão divididas em 04 (quatro) grupos, onde cada
grupo será composto de 04 (quatrol equipes, jogando entre si dentÍo de cada grupo,
classificando para a fase seguinte os 02 (dois) primeiros de cada grupo, onde teremos 08 (oito)
jogos;

23 Fase (Quaftas de Finall: As 08 (oito) equipes classificadas da Íase anterior se enÍrentarão no
sistema de mata-mata, com jogo único se classificando para a próxima fase os vencedores do
cruzamento, onde teremos 04 (quatro)jogos;

3! Fase (Semi Final): As 04 (quatro) melhores equipes classificadas na fase anterior disputarão
cruzamento olímpico entre si, jogo único, passando para a próxima fase os vencedores, onde
teremos 01 (hum).iogo;

a

a

a

a

13 Fase classificatória (Grupos): As equipes serão divididas em 04 (quatro) grupos, onde cada

grupo será composto de 04 (quatÍo) equipes, jo8ando entre si dentro de cada grupo,

classificando para a fase seguinte os 02 (dois) primeiros de cada grupo, onde teremos 08 (oito)
jogos;

a

a

4e Fase (Finall: Realização do jogo final, onde teremos 01 (um) iogo

2. Fase (Quartas de Final): As 08 (oitol equipes classificadas da fase anterior se enfrentarão no

sistema de mata-mata, com jogo único se classificando para a próxima fasê os vencedores do

cruzamento, onde teremos 04 (quatro)iogos;

3ê Fase (Semi Final): As 04 (quatro) melhores equipes classificadas na Íase anterior disputarão
cruzamento olímpico entre si, jogo único, passando para a próxima fase os vencedores, onde

teremos 01 (hum)jogo;

4r Fase (Finau: Realização do jogo final, onde teremos 01(um)iogo

ra

1-' Fase classiÍicatória (6rupos|: As equipes serão divididas em 04 (quatro) grupos, onde cada

grupo será composto de 04 (quatÍol equipes, jogando êntre si dentro de cada grupo,

classificando para a fase seguinte os 02 (dois) primeiros de cada grupo, onde teremos 08 (oito)
jogos;

a 3e Fase (semi Final): As 04 (quatro) melhores equipes classificadas na fase anterior disputarão
cruzamento olímpico entre si, jogo único, passando para a próxima fase os vencedores, onde

a

FUTEBOL ÍMasculino)

FUTSAT (Masculino)

FUTEBOL (Feminino)

. 23 Fãsê (Quartas de Final): As Og (oito) equipes classificadas da fase anterior se enfrentarão no 
I

sistema de mata-mata, com jogo único se classiÍicando para a próxima fase os vencedores do 
I

cruzamento, onde teremos 04 (quatro)iogos; 
]
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teremos 01 (humliogo;

. 4r Fase (Final): Realização do jogo final, onde teremos 01(um) iogo

FUTSAL (Femininol

a

a

a

1! Fàsê Classificatória (Grupos): As equipes serão divididas em 04 (quatro) grupos, onde cada
grupo será composto de 04 (quatro) equipes, jogando entre si dentro de cada grupo,
classificando para a fase seguinte os 02 (dois) primeiros de cada grupo, onde teremos 08 (oito)
jogos;

2ê Fase (Quartas de Final): As 08 (oito) equipes classificadas da fase anterior se enfrentarão no
sist€ma de mata-mata, com jogo único se classificando para a próxima fase os vencedores do
cruzamento, onde teremos 04 (quatro)jo8os;

3! Fase (Semi Final): As 04 (quatro) melhores equipes classificadas na fase anterior disputarão
cruzamento olímpico entre si, jogo único, passando para a próxima Íase os vencedores, onde
teremos 01 (hum) jogo;

4ê Fase (Final): Realizâção do jogo final, onde teremos 01(um)iogo.

3.2 PROGRAMAçÃO

Nome do Êvento:
Copa São Bernard0/2021 - Futebol de Campo

Copa São Bernardo/2021 - Futsal

Descrição/Modalidade: Futebol de Campo e Futsal (Masculino e Feminino)

oata do Evento: TuÍno: Manhã, Tarde e Noite

Local: Praças esportivas e quadras no município

Espaços Físicos

Disponíveis:

x ) Quadra Poliesportiva )Praça

... ) Pátio )Piscina

x ) Campos de futebol ) Clube

3.2.1 quântidade de participantes neste evento
Direto: lndireto: 2.400 3.232
3.2.2 Quanto abra a m dos participantes)
( x ) Local
(... ) Regional
(... ) Nacional

Faixa etária Categoria Qtd
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
( X )Jovens (L5 a 24 anos)
(X )Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Am a dor
(...) ldosos (a partir de 60 anos)

I

I oelulzozt a zLfislzozl

832 lTotal:

Amador
832
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(...) Pessoas com deficiência (limitação física, mental,
intelectuãl ou sensorial - inseridas na distribuição acima)

3.2.3 lnscrição dos participantes
(... ) Escolas

(...) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) lnternet, Especifique:
(...). Outros, Especifique: pontos específicos na rua para inscrição

3.3 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

Reuniões semanais com a Secretaria de Esporte, discussões acerca dos problemas da prática esportiva

entre outras ações relacionadas com a realização dos eventos, buscando a melhoria do processo.

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-000, São Bernardo-MA
www,saobcrnardo.ma. gov.br

3.4 DE MATERIAL DE CUSTEIO/CONSUMO

3.4.1 TISTA DE MATERIAI- PARA O EVENTO

Ne
Material dos

Eventos
(consumo)

Especilicação do Material Quantid
ade

Memória de cálculo do
quatrtitâtivo Custificar o porquê

da quantidade)

01 Futebol

Bola de Futebol - com

tecnologia em termotec, com
0% de absorção de água,

composiÇão em pvc, peso

410 - 450 g, sem costura e

circunferência: 68 - 70 cm

60

Para a realização de 30 jogos da

modalidade Futebol, visando
atender toda a demanda do
Evento, sendo 2 bolas x 30jogos

= 60 bolas

02 Futsal

Bola de Futsal - com câmara
airbili§; circunferência de 61
- 64 cm, em PVC; miolo: Slip

System removível e
lubrificado, com peso de 410
- 440 g e com 32 gomos

costurados à mão e

confeccionada em
poliuretano importado, com
revestimento interno
metalizado.

60

03 tutebol
Rede de Futebol
confeccionada na malha
15xLscm em corda

30

Necessário 30 pares para

realização do torneio de futebol,
além dê 05 par para reserva caso

ocorra algum imprevisto, sendo
1 par de rede para cada campo
sede/povoado = 30.

04 Futsal
Rede de Futsal

Confeccionada na malha
30

Necessário 30 pares para

realização do torneio de futebol,

Para a realização de 30 jogos de I

Futsal, visando atender a I

demanda do evento, sendo 2 |

bolas x 30 jogos = 60 bolas I
I

I

I

I
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Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-000, São Bernardo-MA
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15x15cm em corda além dê 05 par para rêserva caso
ocorra algum imprevisto, sendo
1 par de rede para cada quadra
sede/povoado = 30.

05
Cartão de arbitragem
Amarelo, Vermelho e

apito
35

NecessáÍio 25 kit's arbitragem
para realização da Copa São

Bernardo, futebol de campo e
Futsal, sendo 15 juízes de
futebol de campo e 20 de futsal
(2 árbitros p/jogo) = 25.

Kit Arbitro
Auxiliar

BandeiÍa 30

Necessário 30 bandeiras para a

arbitragem auxiliar para

realização da Copa São

Bernardo, futebol de campo,
sendo 2 árbitros auxiliare5 para

cada.iuiz (anexo 5) para futebol
de campo = 30.

06
Futebol e

Futsal
Bomba de ar dupla ação 04

Bombas de ar necessárias para

encher as bolas antes dos.iogos
do futebol e do futsal.

Futebol e

Futsal

Saco de Material - com
capacidade para 08 a 10

bolas e 100% poliéster.
04

Necessário para o transporte das

bolas até aos locais dos eventos
de futebol, além de 01 para

reserva caso ocorra algum
imprevisto.

08
Futebol e

Futsal

Medalhas personalizadas

- com 03 cm de diâmetro
de circunferência. Para

premiação dos
participantes.

902

Para premiação de todos os

beneficiados do evento nas

modalidades de futebol de
campo masculino e feminino
com 512 medalhas e futsal
masculino e feminino com 320
medalhas, sendo premiado
também a comissão técnica.
Campo com 20 medalhas para

cada modalidade = 2Q+2Q=40 e

futsal 15 para cada modalidade =
15+15=30, totalizando 9O2

medalhas.

09
Futebol e

Futsal

Troféu para o campeão e
o vice-campeão de cada

modalidade.
16

Para premiação do campeão e

vice-campeão nas modalidades
de futebol de campo e futsal
masculino e feminino, sendo
premiado também o jogador
ârtilheiro e o melhor
participante das

competições/modalidades.
Campo com 02 taças para cada
modalidade campo masculino e
feminino = 2+2=4 (campeão e

Kit Arbitro 
I

05

07
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vice) e futsal com 02 taças para

cada modalidade masculino e
feminino = 2+2=4, artilheiro e

melhor jogador das modalidades
2+2+2+2=8 totalizando 70
medalhas.

09
Futebol e

Futsal
Locação de carro de som o4

Para divulgação do evento nos

dias de jogos nas diversas praças

esportivas de acordo com a

modalidade.

10 Alimentação
Água - 5@ ml (fardo com
12 unidades)

29
Para hidratação
beneficiados.

dos

3.4.3 LISTA DE UNIFORME

N9 Uniformes
Especificação do

Matêrial Qtd
Memória de Cálculo do

quantitativo úustificaÍ o
porquê da quantidadel

01
Uniforme completo -
Futebol de campo
masculino e feminino

512

Os uniformes serão distribuídos
para os participantes do evento na

modalidade futebol de campo
masculino e feminino, sendo l jogo
para cada participante, 16 times
tendo cada time 16 jogadores

mâsculino e L6 e jogadores
feminino por equipe, totalizando
512 participantes.

o2
Uniforme completo -
Futsal masculino e

feminino

Shorts e camiseta
meião.

320

Os uniformes serão distribuídos
para os participantes do evento na

modâlidade futsal masculino e

feminino, sendo l jogo para cada
participante, 20 times tendo cada

time 10 jogadores masculino e 10 e
jogadores feminino por equipe,
totalizando 320 participantes.

05
Uniforme completo -
para Arbitragem campo
e futsal

Kit- composto por
short e camiseta e

meião.
25

Necessário 25 kit's arbitragem para

reali2ação da Copa 5ão Bernardo,
futebol de campo e Futsal, sendo
15 iuízes de futebol de campo e 10

de futsal, = 25.

Uniforme completo -
para Auxiliar de
Arbitragem campo e
futsal

Kit- composto por
short e camiseta,

meião.
50

Necessário 75 kit's arbitragem
auxiliar para realização da Copa São

Eernardo, futebol de campo e

Futsal, sendo 2 arbitro auxiliar para

cada juiz, (anexo 5) 30 para futebol
de campo e 20 de futsal = 50.

I

Kit- composto por
short e camiseta e

meião.

06
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Ne Profissional Qtd MemóÍia de Cálculo do Quantitativo

01 Coordenador Geral 01
PÍofissionel cêdido pelo Proponente
com experiência na execução de
e\r'entos.

02 Pessoal de Apoio (Staff) 07

A quantídade solicitada de 07 pessoas

visa atender a demanda do evento
durante 4 meses, onde serão utilizados
na organização das etapas.

o3

Arbitragem para etapas de
Futebol de Campo - sendo a

equipe de arbitragem composta
de: 1árbitro e 2auxiliares

10

Será necessário os árbitros
realização dos eventos.

para

o4 Arbitragem para etapas de Futsal

- sendo a equipe de arbitragem
composta de: 2 árbitros l auxiliar

10

será necessário os árbitros para

realização dos eventos.

3.5 EQUIPE DE TRABALHO
N9 FUNçÃO qTE PERFIT CARGA

HOúRIA

01 Coordenador Geral 01

Profissional cedido pêlo Proponente
com experiência na execução
projetos/programas ou eventos.

de
40h

02
Pessoal de Apoio
(staff)

07

Nível Médio completo ou incompleto,
compreender a especificidade da dinâmica de

funcionamento de organizações esportivas;
Domínio da linguagem escrita e prática orali
Conhecimento e prática em produção de textos;
leitura e produção de planilhas e gráficos;

raciocino lógico e desenvoltura no uso de

computadores (editor de textos, planilhas e
internet).

02 h (por

iogo)

03 Arbitragem de Futebol 10
Profissionais com conhecimento em arbitragem
da modalidade de futebol de campo

02 h (por
jogo)

o4 Arbitragem de Futebol 10
Profissionais com conhecimento em arbitragem
da modalidade de futebol de campo

02 h (por

iogo)

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, cEP 65550-000, São BernaÍdo-MA
www-saobcmardo.ma. gov.br

3.4,4 RECURSOS HUMANOS (custeado com o recurso do convênio)
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3.5.1 ATRIBUIçÃO DA EQUIPE DE TRABATHO
FUNçÃO ATRTBUTçÃO

Coordenador Geral

Coordenar a fase de estruturação do evento; monitorar as atividades
desenvolvidas a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado; dialogãr
constantemente com o interlocutor SlCONV, bem como auxiliar os demais
profissionais na execução das atividades por ele desenvolvidas; acompanhar
e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas no evento; e
assegurar a visibilidade do evento, utilizando as orientações de identificação
visual do
Governo Federal/ Secretaria Espêciâl do Esporte.

Pessoal de apoio
(staff)

Pessoal para apoio durante a execução dos eventos em diversas atividades
como limpeza, apoio â ações administrativas e ações logísticas.

Arbitragem de
tutebol

Responsáveis peal realização dos jogos da modalidade de Futebol de
campo, fazer cumprir as regras, o regulamento e o espirito do jogo, intêrvir
sempre que necessário, n caso quando uma regra seja violada ou algo
incomum ocorrer.

Arbitragem de Futsal

Responsáveis peal realização dos jogos das modalidade de futsal, fazer
cumprir as regras, o regulamento e o espirito do jogo, intervir sempre que

necessário, n caso quando uma regra seja violada ou algo incomum ocorrer.

3.6 DTVUTGAçÃO

A divulgação do Evento será realizada por meio de carro de som em toda a cidade e banner
fixados em locais estratégicos da cidade, distribuição de folders, rádio e através das redes sociais

dâ Prefeitura.

3.6.1 Detalhe como ocorrerá â divulgação das ações do Evento (podê ser assinalada mais de uma

alternativa):

(x) Carros ou bicicletas de som

(... ) Cartazes

(... ) Faixas

(X) Banners

(...)Jornais

(... ) Panfletos

(x) Folder

(x) Rádio

(x) lnternet. Especifique: sites vinculados a Prefeitura Municipal

(x) . Outros. Especifique: blogs, lnstagram, face book

,\

I

I

I

I
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3.6.2. Em quais locais ocorrerá a divultação do Evento (pode ser assinalada mais de uma
alternativa):
X) Escolas

... ) Posto de saúde
X) Comércios
x) Associações
...) lgrejas

(... )Outros. Especifique: Predios públicos

3.7 TDENTTFICAçÃO DO EVENTO

A identificação visual do evento nos espaços Íísicos será feita por meio de banners, Folders ou outra

forma similar previamente acordada com a Secretaria de Esporte e Juventude observando-se os

padrões estabelecidos no Manual de Aplicâção do Ministério da Cidadania.

3,8 ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA

(X) Consultas aos participantes do Evento
(X) Reuniões com os responsáveis pelo Evento.
(... ). Outras opções. Especifique

3.9 CRONOGRAMA DE EXEC SICO FINANCEIRA

Valor do Concedente R5300.000,00

Valor do Convenente - Contrapartida (exceto para instituições federâis) Rs1.o00,00

Valor Global Rs301.000,00

3.9.1 VIGÊNCIA DO PROJETO

tnicial: lauritzozl Final: Agosto 202L

3,10 CONTRAPARTIDA

A contrapartida será no valor de RS1.000,00 para custear a divulgação do evento

3.11 RESUTTADOS ESPERADOS

. Realizar o tornêio Municipal de Futebol e Futsal amador;
o Oferecer um evento de ótima organização e de fácil acessibilidade;
. Promover a elevação da prática esportiva entre os beneficiários do evento;
o Permitir aos participantes do evento vivência em atividades de esporte e lazer;
. Atendimento a 832 beneficiários.

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-000, São Bernardo-MA
www. saobernardo.ma. gov.br
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