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3.12 FoÍma de Prestação de Contas do Cumprimento do Obieto
A prestação de contas será realizada conforme prescreve a Portaria lnterministerial ne 424116, de
30 de dezembro de 2016. o encaminhamento da prestação de contas final do convênio para o
Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte será por intermédio da Plataforma + Brasil.

são Bernardo/MA, 13 de novembro de 2020.

,a -,/: (-;.*^"-z-e-

JOÃO IGOR VIEIRA CARVATHO

PREFEITO MUNICIPAL

Praçâ Bernardo Coelho de Almeida, 863 - Centro, CEP 65550-000, São Bernardo-MA
www. saobemardo. ma. gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÀO BERNARDO

CheÍia de Gabinete

Este projeto brisico foi elaborado em cumprimento a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993.

1 DO OBJETO

1.1. O objeto deste Credenciamento destina-se à seleção de candidatos a serem contÍatados,
pelo período de 4 meses, para o preenchimento de 06 (seis ) vagas de Professor de Educação
Física ou Esporte e de 06 (seis) vagas de Acadêmico de Educação Física ou Esporte, em caráter
imediato, e 06 (seis) vagas, em cadastro reserva, para atuarem em apoio ao Programa COPA
SÃO BERNARDO nas instalações da Prefeitura Municipal de São Bernardo que atende,

atualmente, cerca de 400) criançasijovens com idade entre 14 e 60 anos, anualmente,
distribuída por 05 (cinco) núcleos, que podem aumentar caso haja disponibilidade orçamentária
e adequação das instalações para aumento dos beneficiados.

2.1. As vagas disponíveis para o Credenciamento de Professores de Educação Fisica e

Acadêmicos de Educação Física ou Esporte para atender o (Programa Esporte Cidadão)
atenderá as especihcações, conforme abaixo discriminado:

CARGO

Coordenador
Pedagógico

QUALIFICAÇAO VAGAS R-EMUNE
RAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Coordenador
Técnico

Nível Superior na área de

Educação Fisica com formação
em Licenciatura ou Bachare'lado,

ter experiência comprovada em

organização, planej amento e

ex de cventos es oírvos

Nível Superior na área de
Educação Física com formação

em Licenciatura ou Bacharelado,
ter experiência comprovada em

organização, planejamento e

Execu de eventos es vos

06

R$2.s00,00

R$2.000

40h

40h

06
R$ I n00

PROJETO ESPORTE CIDADÃO

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO CARGO E DAS VACAS

06

Nível Superior na área de
Educaçào Fisica com formaçào

em Licenciatura ou Bacharelado,
tcr experiência mínima

comprovada em organização,
planejamento e execuçâo de

evenlos esportivos.

| +or,

Coordenador de
Núcleo



2l
PÍocesso
;olha.
Runric?:

06
RS I .800.00

eventos e oÍtlvos.
Nivel Médio completo ou
incompleto, compreender a

especificidade da dinâmica dc
funcionamento de organizaçôes
esportivas; domínio da linguagem
escrita e boa expressão oral;
conhecimento e prática em
produção de textos; leitura e

produção de planilhas e gráficos;
raciocinio lógico e desenvoltura
no uso de computadores {editor
de textgs, planll!4s e4te_m9J).

3. DA REMTJNERAÇÃO

3.1. O valor da remuneração para o professor de Educação Física ou Esporte e Acadêmico de
Educação Física ou Esporte é definido pela Prefeitura Municipal de São Bemardo e Secretaria
Municipal de Esporte, que poderá ser aumentado de acordo com as disponibilidades
orçamentárias.

4- DOS PRÉ-REQUT§rTOS

4.1. Professor de Educação Física ou Esporte - Professor de nível superior da área de
educação fisica ou esporte, responsável pela organização, condução e desenvolvimento das

atividades no núcleo.
4.2. Acadêmico de Educação Física ou Esporte - Estudante de graduação regularmente
matriculado em cursos de Educação Fisica ou Esporte que, obrigatoriamente, já tenha cunado
o correspondente à primeira metade do curso. Atuará como apoio às atividades espoÍivas, sob
orientação e condução do professor responsável pelo núcleo.

5- DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da conúatação do objeto deste projeto básico estão estimadas em
RS 301.000,00 (trezentos e um mil reais) para o período de 4 meses, tomando como base o
item 2 deste Projeto.

5.2. Os recursos para pagamento das despesas relativas aos serviços prestados em decorrência
do presente credenciamento são os seguintes: Orçamento Geral da União, Recursos da Gestão

de Recursos Humanos, Fonte de Recursos.

Coordenador de
Secretaria

Pessoal de
apoio

Nível Superior na área de
Educação Física com formação

em Licenciatura ou Bacharelado,
ter experiência minima

comprovada em organização,
planejamento e execução de

40h

40h
20

RS r.500

6- DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

l



Processo ltrlt"gl»U
rolha
a{ubíicã

será de M meses. a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do Parágrafo l" do art. 57 da Lei n'
8.666/93, devendo, entretanto, quando da renovação de seu Registro Cadastral (validade de
um ano), comprovar a manutenção de sua habilitação, atravós da documentação especificada
em Edital de Credenciamento sob pena de rescisão deste Termo.

7- DAS DTSPOSTÇÕES nnArS

7.1. O cadastramento e a efetiva atuação do s (as) profissionais credenciados (as), nas

hipóteses de prestação de serviço do Edital de Credenciamento, não geram vínculo
empregatício ou estatutário nem obrigação de natureza previdenciária.

7 .2- Cada núcleo do Programa é composto por l0OcriançaVadolescentes e no mínimo de 0l (um)
Professor de Educação Física e de O2(dois) Acadêmicos de Educação Física ou Esporte.

'7 .3. Atualmente, a Secretaria Municipal de Esporte possü 04 (quatro) núcleos do
(Programa).

7.4. Caso haja suplementação de recursos, ao longo do exercício financeiro, para adaptação das

instalações da Secretaria Municipal de Esporte e/ou contratação de Credenciados (as),

será utilizado o cadastro de reserva para atender a programação do Coordenador do
Programa.

7.5. Ressalta-se que a prestação dos serviços ocorrerá de forma autônoma, sem qualquer
vínculo de nalúreza trabalhista, estando claÍo entre as partes que todas as obrigações
fiscais que competem ao(à) Credenciado(a) serão de sua inteira responsabilidade.

São Bemardo. 12 de novembro de 2020

DESPACHO

Em conformidade com as normas previstas na Lei Federal n'8.666, de 2l de junho de

1993, aprovo este Projeto Brísico.

São Bcmardo, 12, de Novembro de 2020

.;1,-;...1,7', 1-+'; ..:.,: 4., ."t':/.*
róÃo Icon vrErRA cARvALHo

Prefeito Municipal

6. L O prazo da vigência da contratação

../ ,
- tÍ'-'<--___-_----__---

MATOÊL I]ê JÊSUS $USA
sEcRÉtARo o€ 

^orr{isÍr^cloPOiÍAitA rt aa?l,o!g



PRf,FEITURA MUNICIPAL Df, SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁNHÀO

PRAÇA BERNÀRDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO - SÃO BERNARDONT,TA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS O2Ol2021

ANEXO IV

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NSO2O/2021

Prezados Senhores,

nome da empresa)- CNPI no sediada em _(endereço
completo)- por intermédio de seu representante Iegal Sr(a) portador(a) da
Carteira de Identidade nq e do CPF nq- DECLARA, que tem pleno conhecimento
do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias,
os quais possibilitaram a correta elaboração da respectivâ propostâ comercial, e por não impugnar o
presente Edital conforme art. 24 do Decreto 70024/19 ou participarem do presente certame, Declara por
fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Editâl e anexos, abdicando de
recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

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

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

ProcessolDfl$&jl2l
Folhal ê ó
Rubrica: _- lk-

DECLARÂçÃO DE CONHECIMENTO DO EDTTAL

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



PRf,FEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'362 - CENTRO - SÃO Bf,RNÁRDO/I!'Â
CNPJ: 06.125.3E9/0001-EE

üt

EDITAL DE LICITAçÂO
PREGÂO ELETRÔNTCO SRP N9 O2Ol2021

ANEXO V

Ilma. Sra.
Pregoeirâ e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REí: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9O2O/2021

Prezados Senhores,

ínôme dâ emnresa) CNPI ne sediada em
íendereco comnletô) por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portádor(a) da Carteira de ldentidade ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoitoJ anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorzel anos, na condição de aprendiz [ ).

de . de 2O2l

(nome, cargo, e assinatura do representánte legal da proponeBte,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso anrmativo, assinalar a ressalva acima]

e do CPF ne-

Processo:l91lMll0ll
Folhal ô'7n.
Rubrica: 12

t-
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO

INCISO XXXIII DO ART. 79 DÂ CONSTITUTÇÃO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÁÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 362 . CENTRO _ SÃO BERNARDO/T{A
CNPJ : 06. 125.3t9/00o1 -tE

EDTTAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS O2Ol2021

ANEXO VI

llma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeilura Municipal de São Bernardo/MA

RCí: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9O2O/2021

Prezados Senhores,

CNPI ne sediada em
íendereco comDletol por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador(a) da Carteira de ldentidade nq

DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme
parrágrafos 4" e 5" do arL 26 do decreto 7o.o2412019.

e do CPF nq-

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

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

(Obseruação; em caso anrmativo, assinalar a ressalva acima)

Processoa0)llúEW0ii
Folha: 6 *
Rubrica: P

I t, DE VERACTDADE



Process
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADo Do MARANHÂo

PRAÇA BERNARDO COf,LHO Df ALMEIDA N'862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO,MA
CNPJ: 06.125,3E9/0001-EE

EDITAL DE LICITAçÃO

ANEXO VN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. ZO2IOO3I/2I - CPL

VALIDADE: 12 {doze) meses contados a partir da data de sua publicâção no Diário Oficial da União
ou do Estado do Maranhão ou do município de sÃO BERNARDO/MA/MA

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São Bernardo/MÀ Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na
inscrita no CNPI sob o nq representado neste ato pelo gestor responsável

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPI sob o na
com sede na CEP: 

- 

cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de
Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desti Atâ de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei ne. 8.666/93, Lei ne. 1.O.52O/2O02, Decreto ne 70,024/1.9, Lei
Complementar nq. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura Aquisição de mobiliários de sala
de aula (conjunto aluno) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,
conforme condições e especincaçôes constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocolTer licitâçôes especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administraçâo inclusive autárquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que não tenhâ participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
gerenciador.

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

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificaçâo.

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

2.4 - As aquisições ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oÁ

(cinquenta por centoJ dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

âinda o quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços nâo poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitaüvo de cada item registrado na ata de registro dê preços para o órgão gerenciador e

r MINUTA DÂ ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne. 02012021
PREGÃO ELETRÔMCO SRP Ne 020/'2021

1. DO OBIETO

NruS
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para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigênciâs da legislação vigente

3.1- 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meseg contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial
do Estado/MA.

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

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

IMPRESA DESCruÇÃO DO
ITEM

MARCÂ. UND QUANT VAIOR
UNITÁruO

VALOR
TOTÁL

5.1 - 0s itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido eÍetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
das condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeifura Municipal, cuias reclamações se

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

6,3 - Promover todos os meios necesúrios à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
editâl e não a eximirá das penalidades a que esú suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui est2belecidas;

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

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

a

3. DA CERÊNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

5, DA ENTREGA

DAS DA CONTRATADA

I
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6.7 - Fiscalizâr o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo{he, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâda adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste editâl e de acordo com a proposta apresentadaj

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7.L - Convocar a licitânte vencedora para a reürada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratâda todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao ob.ieto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Editâl;

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

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

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidament€ atestâda pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contratâdo/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/faturâ, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua propostâ de preço.

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

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

8.4 - Nenhum pâgamento isentará o FORN ECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação dennitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

DA CONTRATANTD

8,DIO PAGAMENTO

IMENTO DE PREÇOS
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9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Atâ, admitida a
revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal cabendo-lhe no máximo o repasse do percentualdeterminado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisâo não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado se.ia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de ÍTacasso na negociação.

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

10,1 - A presente Atâ de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) quando o fornecedor nâo cumprir com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos Ia Xll, XVll e XVIII do art.78 da Lei8.666/93;

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

d) os preços registrados se âpresentarem superiores aos praticados no mercado;

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

\-'/ f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

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

qual será juntada ao processo administrativo da presente Atâ.

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

10.4 - A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

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

L0.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspendera sua execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
a condiÉo contratual infringida.

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

IITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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a) Por decurso de prazo de validade;

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

12.1 - 0 descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à
contratada a multas, consoantê o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6a (sexto) ate o limite do 10q (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigaçâo a partir do 11e (décimo primeirol dia de atraso.

12.2 - Sem prejuÍzo das sanções cominadas no arL 87, l. III e IV, da Lei8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de SÃO BERNARDO/MA, através da Secretaria Municlpal de
Administração poderá, garanüda a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 1.0oÁ (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feiturâ da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitâr-se-á as seguintes
penalidades:

12,3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o MunicÍpio de
SÃo BERNARD0/MA, por prazo de aré 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de ate cinco anos
e, se for o caso, o Município de SÃO BERNARDO/MA solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventuâlmente imposta à contratada será automâticamente descontada da fatura a que fizer

ius, acrescida de juros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDO/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05
(cinco) dias uteit contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não
sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita
na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

72.6 - As multas previstâs nesta seção não eximem a adjudicatiâria da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao Município de SÃo BERNARDO/MA.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cincol dias úteis, contâdos
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos

. DOS PRECOS

. DAS PENALIDADES
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créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suÍicientes, o
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
MunicÍpio;

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

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

14.1 - As despesas decorrentes das contratâções oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
quâis serão elencâdas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficâm, ainda, adstritâs às seguintes disposiçôes

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturâ de t€rmo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a está Âta para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP ne.020/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

IIl - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçâo
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As paftes contratantes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estâdo do Maranhão,
como competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, iflclusive os casos
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seia.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes Íirmam a presente Atâ, em 03 (trêsJ vias de igual teor e formâ para
um só efeito legal, ficando uma via arquivadâ da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei

8.666193.

SÃO BERNARDO/MA - MÀ 

-dC -dC 

2021

CONTRATADACONTRATANTE

EDITAL DE LTCITAçÃO

3, DOS ILICITOS PENAIS

14. DOS RECURSOS ORCÁMENTÁRIOS

75. DAS DISPOS FINAIS

16, DO FORO
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PREGÂO ELETRONTCO SRP N9 O2Ol2021

ANEXO VIII

CONTRATO PE SRP 111e _./2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 ZOZ|OO31/2I .CPL

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

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, situada à

.........,......, SÂO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o ne ..,..,...................., neste ato representadâ pelo
prefeito municipal, Sr. ...........................,................, portador do Cédula de Identidade ne e do CPF ne

, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
inscrita no CNPI sob o nq..,----.--.,..-,......, neste ato representada pelo

............,., situada na ......................,.....,
Sr..,......--.,.-

portador da Cédula de Identidâde n0 ... e do CPF rq ....-.......--.-..-..-, a seguir denominada
CoNTRATADA, acordâm e iustam nrmar o presente Contrato, nos termos da Lei ne 10.520/02, Decreto ne
70.024/79 e subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei nq 8.666/93, assim como pelas
cláusulas a seguir expressâs:

Clóusula Primeira - Do oBIETo:
1.1. RegistrodePreçoparafuturasAquisiçãodemobiliáriosdesaladeaula,paraatenderasnecessidades

da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEG,4L:
z.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nq 020/2021 e

rege-se pelas disposições expressas nâ Lei na ').0.520/02, Decreto na 10.024119 e subsidiâriamente, no que
couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público.
A proposta de preços apresentâda passa a integrar este contrato.

CIáusuIa TerceTa . DO VALOR CONTRÁTUAL;
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagaú à Contratada o valor global de R$ 

-
(...), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM DESCRTçÃO DO PRODUTO MÂRCA UN QTDE V.UNIT V TOTAL

01

o2

03

04

(Tabela Ilustrativa)

clúusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1,As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos especÍficos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especincado e demais dotações que por ventura se fizerem
necessáriat através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAçÃO:

I

MINUTA DO CONTRÂTO

I

I
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Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 74, §2q
do Decreto Federalne 7.892/201,3 e alterações.

CIúUSUIA SEXTA - DO FORNECTMENTO E LOAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quântidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destâs condições implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

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

6.3.0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário dâs
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cniusula Sétima - DO PAGAMENTo:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a 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 e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtot devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativâ, de Tributos e

Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a rcalizaçáo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtu1o, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes,

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

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

cláusula oitova- DA REcoMPosrcÃo Do EQUTLíBRIO ECONÔM|CO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
8.1.Ocorrendo desequilÍbrio econômico-flnanceiro do contrato, a Administração podeÉ restabelecer a

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

cláusula Nona - DA FIsaLaAçÃo:
g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos
produtos recebidos.

CIáusuIo TIécIma - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA§ PáR?ESI
10.1,Constituem dlreitos da Contratante receber o objeto deste Contrâto nas condições avençadas e da

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

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

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

Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
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ly] assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, totâl ou pârciâlmente, o objeto deste Contrato;
Vl) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclârecimentos solicitados a e atendendo às r€clamações procedentes, caso ocorram;
Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovaçâo, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contratoj

lx)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
âssumidas;

X)a Contratâda responderá, de maneira absoluta e inescusável, pelâ perfeita condição dos
produtos fornecidos, inclusive suas quântidades e qualidade, competindo-lhe também, â

dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de diretâ e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

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

10.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
lVJcomunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROA WENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

cláusula Décima segunda - DA REsctsÃo Do coNTRATo:
12.1.A rescisão do conEato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de

interposição judiciâl ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso I)L da Lei ne 8.666/93 e suas

alteraçôes nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cnúusula Décíms Terceira - DAs sANçõEs E PENALIDADES:
13.1..4 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 Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de SÂO BERNARD0/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

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

licitâr, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominaçôes
legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades
13.3,1. Advertência;
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13.3.2 Multa por atraso a cada 30 (trintal diat no percentual de 1070 (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições
pactuadas;
Multa, moratória simples, de 0,40lo (quatro décÍmos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigaçôes contratuais, câlculada sobre o valor da fatura.
Suspensão temporária de participação 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 aplicação da sanção previstâ no item 13.3.1, não preiudica â incidência cumulativa
das penalidades dos itens 73.3.2,73.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atrâso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstaq facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5.ocorrendoàinexecuçãodequetrataoiteml.3.3,reserva-seaoórgãocontratanteodireitodeoptar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantaiosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissão Permânente de Licitação - CPL, para as providências cabÍveis.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nestâ cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃo BERNARDo/MA.

Cldusula Ítécima Quarta - DOS C,,'SOS Oü§'OS;
14.1.0s casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne lO.52O/02, Decreto ne 5.450/05e subsidiariamente,
no que couber, as disposiçôes da Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de
direito.

cláusula Décima Quinta - Do FoRo:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÃo BERNARDo/MA, Estâdo do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúüdas oriundas da interpretaÉo deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seia.

E, por estarem justos e contratâdos, as part€s assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (trêsJ vias de igual teor.

sÃo BERNARDo/MA(MA), ..... de de 202L

Contratnte Contratada

13.3.+.

L 3.3.5.
13.3.6.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP nq 020/2021, possui 30 (trinta)
paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, Estado do
Maranhão, em 09 de junho de 2021.
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Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima

Sec. Municipal de Administração
Leila Raquel Costa Carvalho
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