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EDITAL DE TICITAçÃO
PREGÃO ELETRONTCO SRP N" 035/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2O21OO51/ZOZI . CPL

1.1, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO/MA, POT MCjO dA COMISSÀO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público parâ conhecinlento dos interessados que

fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÂO, em sua forma ELETRÔNICA, REGISTRO DE PREÇO

sob o ne SRP03 5/2021(Processo Administrativo na 20210051/2021- CPL, do tipo menor preço, dividido por
lote disputado por item o certame se realizará, às 09h00min (nove horas) do dia 05 de outubro de 2021,
destinado ao Registro de Preço para futuro fornecimento de mobiliários, pâra atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitaúrio obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,

sob a égide ConstituiÉo da Repúbtica Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração
Pública; Lei Federal ns 8.666, de 27/06/1993: Regulamenta o arl 37, inciso XXl, da Constituição Federal, insütui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda
todas as suas alterações; Lei Federal na 10.520, de 17107 /2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Fedelal, modalidade de licitação

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto nq 70.024/19 de 20 de Setembro de

2O l.g,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços conruns e serviços comuns
de engenharia, e dá outras providências, e Lei Complementar ne L23, de 14/12/2006: lnstitui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Compfementar ne.147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne

8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 18:00 (dezoito horasl do dia 23 de setembro d e 2027. o

início da sessão pública será às 09:00h00min (nove horas) do dia 05 de outubro de 2021, no endereço

eletrônico @ no horário de BrasÍlia - DF

7.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e âcatar as normas contidas no presente Editâ|.

1.S A Ata de REGTSTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou

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

ou ainda de regime próprio que não Gnha participado do certame licitatório nrediante previa consulta ao ór8ão

gerenciador.

2.1. Registro de Preço para futuro fornecimento de mobiliários, para atender as necessidades da Prefeitura

Municipal de são Bernardo/MA.

3.1. Poderão paÉicipar deste Pregão:

3.1.1.Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao obieto da

licitaçáo e qu" ut".,d"a"* a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste

Edital e seus Anexos;

4.1. Não poderão participar deste Pregão

1. PNXAMBULO

4



Folha
Ruhrica;

PREFEITURÁ MT]NICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do v^RA\HÀo

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO - SÂO BERNÂRDO/MA
CNPJ: 06.125J89/0001-88

4.1.1.Empresas que não atenderem às condiçôes deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de íalência, 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, estádual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no D iário
Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição. lgualmente não poderão pafticipar as empresas suspensas de licitar e contratar com
a Prefeitura Municipalde SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão.

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

4.1.5 Servidor de qualquer órgão ou entidade vincu lada a Prefeitu ra Mu nicipal de São Bernardo/ M A,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

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

5.1. O credenciamento da r-se-á pela atribu ição de chave de identificação e de se n ha, pessoal e intra nsferível,
para acesso ao sistema eletrônico, no site lvtvw.oortaltlccotnorasDublicas.com.br'.

5.2. O credencia mento junto ao provedor do sistema implica responsab ilidade legal da L lC ITAN TE ou d e seu
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes ao Pregào
Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo quâlquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, 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 critérios
estabelecidos no art. 44 da Lei Complêmentár ne 123, de 14/12/2OO6: Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar na. L+7 de 07 de agosto de 2014e subsidiâriamente, no que couber, as disposiçôes da Lei nq
8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitânte vencedora deverá apresentar, ob rigato ria mente, no original ou cópia devidamente autenticada
em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 Habilitaçãorurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; CPF e RG dos Empresários.

cJ Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoriâ
em exercício; CPF e RG dos Empresários.

I
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d) Decreto d€ autorização, em se trâtando de empresa ou sociedade estrangeira em
fi.rncionamento no Paít e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a âtividade assim o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pela Junta 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 RegularidadeFiscalr

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

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativâ da União, emitida pela Secretaria da Receitâ

Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo

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

Estâdualj

d) Certidão Negativa, ou Certidão Posltiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do

Estado, expedida pela Procuradoria Ceral do Estado do domicí]io ou sede do licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situâção do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal

- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

0 Certidão Negativa da DÍvida Ativa do MunicÍpio de origem;

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

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

6.1,3 QualincaÉo Econômico-Financelra:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do

licitante.

bJ Balanço Patrimonial, devidâmente registrado na Junta comercial do Estado de oligem da

Iicitante

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem

mediante a apresentação do Balanço de Abertura

6.1.4

6.1,5

Regularidade TÍabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN DT (em www tslgov br), em cumprimento

à Lei nq :-.2.i4O / ZOl1-.. Visaí\do comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante

a justiça do Trabalho.

Qualiffcação Técnica: Cumprimento do disposto no art. ll, § 1e do art 30 dâ 8 666/93:

*
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a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível en]
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(sJ de Capacidade
Técnica, fornecido(sJ por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido
por ente privado deverá este ser com flrma reconhecida de quem osubscreveu; poderá ser
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento M E/EPP, conforme modelo no Anexo ll.

6.3. Declaração de lnexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2'do aúigo
32 da Lei Federal 8.666193, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo IIt.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, coníorme modelo no Anexo lV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que eslá cu mprindo o disposto no inciso XXXIII
do artigo 7q da Constituição Federal, na forma da Lei na 9.A54/99, conforme modelo do Decreto nq 4.358/02,
coniorme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de
habilitação e que as declârações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5' do art. 26 do decreto
10.024/2079 e co\Íorme modelo no Anexo VL

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são própaios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90
(noventa) dias. contados de sua expedição.

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

6.9. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verincação 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 concomitante ao
registro da proposta no sistema, as declaraçôes e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.1.1.. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edltal e seus Anexos, sejam
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das
Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o arL 24 do Decreto
10024 /'19.

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

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas enr seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostâs e lances.

8.2. lncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durant€ a sessâo 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.
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8.3. A participação no Pregão dar-se-á por neio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 08h3 0min (oito
horas e trinta minutos) do dia 05 de outubro de 2021. (Horário de Brasília).

8,4. Como requisito para a pârticipação no Pregão, a LlCl'IANTE deverá manifestâr, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistenra
Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" nào
identificando a empresa, "Vl Unitár'io" [valor unitário), "Vl Total" (valor total] € "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 identifiquem a
Licitânte.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá
âcessar o sistemâ Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A
partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

4.7. Uma vez que a licitante se.ja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo
Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
lrttp// t! w w porta ld ecom p ra s oublicas.co r'rl.b r/ 1 8 /de acordo § 2e arl. 38 do Decreto 1,0024/ 79, tendo co mo
tempo limite o prazo mÍnimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7 .1. A licitânte deverá entrega r à Co missão Pernanente de Licitação cópia da proposta de
preços negociada e a planilha de preços ern Excel com a descrição completa do obieto ofertado,
agora identificando a empresa com todos os dildos, inclusive bancários e devidamente assinada
pelo seu representante legal.

B.B. A Proposta de Preços deverá conter

8.8.1, Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
a prese nta çã o;

8.8.2. Preço Uniúrio e totâ1, 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 definido no Anexo l: 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;

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

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

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

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

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

-I
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8.13. Serão desclassificadas as propostâs que nào atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, câpazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas
que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstâs neste Edital, ou preços e vantagêns baseadas nas
ofertas das demais licitantes.

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

9.1. A partir das O9:00h (nove horas) do dia 05 de outubro de 2021, terá início a sessão pública do PREGÂO
ELETRÔN lco SRP Nq 03 5/2021, com a divulgação dâs Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da
etâpâ de Iances, conforme Edital.

L0.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema pam a formulaçâo de lances pelas Licitantes,
cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por âmparo legal aqueles previstos no
Decreto ne 70.024119.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivâmente 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 sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos.

1.0.4. Só serão aceitos os lânces cuios valores forem inferiores ao último Iance por ele ofertado e registrado no
sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo va lor, 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 identificaçâo da detentora do
lance.

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

10.7.1. 0 Pregoeira, quando possÍvel, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuÍzo
dos atos realizados.

1.0.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dezJ 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 transcorrer normalnrente, 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 lânce o sistema encerrará o item, sendo
vencedor a menor oferta.

10.8.1. 0 intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01centavos.

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

10.10.Encerrada a etapa de lances dâ sessão pública, o detentor da melhoroferta deverá comprovara situação
de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenücadas dos documentos de
habilitâção e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a autenticidade da
documentação exigida conforme o art. 26 do decrcto 10.024/19 .

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

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendjmento de todas as especificações e condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

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

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitiivel, ou se a LICITANTE desatender às exigências
de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordenr de classificação, e assim sucessivantente, até a apur.ação de uma
propostâ ou lance que atenda ao editalj

i.1.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar com
a LICITANTE para que seja obtido preço melhor,

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art.44 da Lei Complementar ns
L23, de 14/1212006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar ne.147 de 07 d,e agosto de 2014, e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei ns 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

11.5. Pâra julgamento e classificação das propostas será adotâdo o critério de menor preço por ítem,
observadas as especificaçôes técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50oÁ do valor de mercado
apontado pelo sistema será reieitada.

ll6PropostaaÍrematanteabaixode309ô(trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de
lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada item do referido lote
do arrematante

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da Intençào
de Recurso deve conter os dados de identificâção com nome da Empresa e CNP], se aceito a intenção lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente
através do portal, para iulgamento e deferimento ou não deferimento, Íicando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentârem contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal,
que começarão a correr do término do prazo do lecorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitãnte importará a decádência do direito de recorr.er
e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

1I. DO IULCAMENTO DÀS PROPOSTÂ§

12. DOS RECURSOS
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12.4. Os autos do processo permânecerâo com vista fraoqueada âos interessados, na sala da Comissão
Permanente de-Licitâção da Prefeitura Municipal de sÂO BERNARDO/MA, à pça Bernardo coelho de Almeida
863 -, centro, sÂo BERNARDo/MÀ durante os dias úteis, das 0B:00h (nove hoias) às 12:00h (doze horas),

13.1.

13.2.

0 resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação

Após a homologação da licitação, a LICITANTE vEN cE DORA será convocada para assinar o contrato, no
prazo máximo de até 5 (cinco) diâs úteit a contar do recebimento da convocação e nas condiçôes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

13 3. É facultado â Prefeitura lvlunicipal de SÃo BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no subitenl 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, âinda,
recusar-se a assináJo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabÍveis, observado o disposto no subitenl 11.3.

13 4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, unra vez, por igual perÍodo, quando solicitado pela parte,
durante o seu tl"nscul'so e desde que ocorra motivo,ustificado e aceito pela Prefeitura Municipal de SÃO
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, Íizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 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 até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficiai e no caso de suspensão de licitar, o
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuÍzo das demais cominações legais.

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

14.3.1. Advertência;

1.4.3.2. Multâ por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 100/o (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,40/6 (quatro décimos por centoJ, na hipótese de atraso no
cumprimento de suas obrigaçôes contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

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

PREFEITTIRA MTiNICIPAI, DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO M^RAIH.iO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 362 - CENTRO - SÂO BERT\ARDOiMA
CNPJ: 0ó.125.369/0ffi t-88

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

A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itens 7+.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outl'as
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotâs mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 [dez) dias úteis.

14.3.5

14.3.6

DA UOMOLOGAçÃO E CONVOCAÇÂO DA LTCITANTE VENCEDORA
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't4.4 As sanções previstas nos itens 14.3.1, 1+.3.4 e 1.4.3.5, poderão ser aplicadas
coniuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

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

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

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusulâ é de conrpetência exclusiva da Prefeiturâ Municipal
de sÃo BERNARDo/MA.

15.1. Na Licitação parâ registro de preço não é necessário indicar dotação orçamenúria, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7s, §2s do Decreto Federal
ne 7 .892f 2013 e alte.ações,

A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no Anexot6.1.
v l.

16.2. O contrâto, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da Iicitante vencedorc em cumprir todas as
obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Editale seus Anexos.

L7.1. ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

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

18.1. 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 Contratâda obriga-
se a substituir os materiais/serviços que porventura não atendâm às especificações, sob pena das sançôes
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 coníorme ordem de
Fornecimento/Serviço.

18.3. Os nlateriais/serviços deverão ser entregues/executádos no local indicado no Termo de Referêucia

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, reíerente aos Materiais,/Serviços Fornecidos, após a

comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o sistema de Seguridade

15. DA DOTAÇAO ORçAMENTARIÁ

16. DO CONTRÁTO

1b 3 {) lrresrntc EdilJl c seLrs Ânexos, benr fonlo ir p[opostJ (io iiritantc vcnccrlor destc cet{.rnte, ial'iio parll]
rntcgr'.r nta alo (l()ÍtiIi]l{), in(la,l)andallta !i(. tr'.ir]sclif ljo.

17, RECOMPOSIçÃODOEQUILIBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO

18. DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGÂ

19. DO PÂGAMENTO
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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 atestacla pelo setor com petente. Será verificada também sua regularidade
com os Tributos Federais, mediante apresentâção dâ Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva
com efeitos de Negaüva, 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
especia I a cobrança t,ancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de títu1o, sob pena de aplicação das sançôes
previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em sihlação irregular 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 estâ licitação, exclusivâmente no endereço do
Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada
no preântbulo, as solicitântes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpfou cnpi.

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

20,1.2.0s esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas
que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data 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 1.0024/L9, até 03 (trêsl dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregâo, sendo que tais
impugnaçôes deverão ser mânifestádas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico, www.portillciccompraspub lç35.conr.brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito 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 data de
recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1q do art. 24 do Decreto 10O24/19;

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

21.4. As impugnaçôes protocolâdas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do
Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as
cláusulas e regras prevista nesse Edital.

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

ofl!|tw$l*
t

zz. DAs DrsPosIçÕEs GERÂrs



Process
Folha
Rubrica:

PREFEITLIRA I}IUNICIPAL DE SÃO Bf,RNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BORNARDO COELHO DE ALMEIDA N'E62 - CENTRO . SÃO BERNARDO,MA
CNPJ: 06.12S.J89/0001-8t

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da Administraçào,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razôes de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sunciente para justiÍicar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de offcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará nâ aceitação integrale irretratávelde suas normas e observância
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4. 0 objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressôes, conforme previsto no § 1e do
Art.65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fâto superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e hoúrio anteriormente
estabelecidos, desde que nâo 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 aíerições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seia 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. 0 presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do
Portal de Compras Públicas - endereço www porta ldecornp ra spu b lica s.com.b r.

22.9. O fornecedor 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 haia tributado a operação.

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

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

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

23.1..3 Anexo lll - 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.

tl?nscrição, os

23.1.6 Anexo VI- Modelo de Declaração eracidarlr

22.1.7 Anexo Vll - Minuta da Ata de

22.1.8 Anexo VIll - Minuta do
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EDITAL DE LICITAÇAO
pnrcÂo Errtnôltco sRp Ne o3s/2021

ANEXO I

Obieto Registro de Preço para futur fornecimento de mobiliários,para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/Ma.

ITEi\T I,OTE I _ MOBILIA EM AÇO I \II). Q'ID. VLR.
t \IT

vt,R.
TO r.{ LESPE('I}-ICA oEs

I Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 com
prateleiras intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 2.1

Unid 30

com 02 rtas individuais contendo eta e chaves
2 ArmáÍio em aço medindo 1600 x 720 x 120 com prateleiras

intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 26 com 02 ponas
tinid l0

individuais contendo eta e chave.

-l Armário tipo aÍqurvo em aço com 04 gavetas para pasta

suspensa. confeccionadas na chapa 26 com tratamento ante
Unid

InIUíâ êm \ cqntendo fechadura e chaves
.l Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço l-lnid 100

ô nredindo 1980 x 900 x 300rnnr.
5 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço Unid ó0

o medindo 1980 x 900 x 400mm
6 Roupeiro de aÇo 08 portas, com estampa nâs poÍas,

permitindo ventilaçÀo. Fechamento conr pitão para cadeado,
carenagem prctetivÀ piítura texturizada eletrostática a pó,

medindo 1820 x 625 x 420mm, com capacidade estimada de

Unr l0

t5k GOnl rhmento
'7 Roupeiro de aço I2 portas, com estampa nas portas,

permitindo ventilação. Fechamento com pitâo para cadeado,

carenagem protetiv4 pintura texturizada eletrostática a pó,

medindo I820 x 925 x 420mm, com capacidade estimada de

Um IO

t5 rc ârtlnrento
8 Roupeiro de aço !6 portas, com estârnpa nas ponas,

permitlndo ventilaçào. Fechamenlo com pitâo para cadeado,

carenagem protetiva. pintura texlurizada eletroslática a pó.

medindo I 820 x 1225 x 420mm, com capacidade estimada de

Um l0

tsk I to

VALOR TOTAL DO LOTE I

ITE\I LOTE II _ CADEIRAS T,NID. QTD VLR.
TINTT

VLR.
TOTÁ I,usP f('t F-t('^ r.rs

Longarina. com 02 lugares encosto corí dimensronal de

470mm de lzrgura X 300rrrm de alturÀ assento com
dimensional de 4lOmm de profundrdade e 465mm de largura
sistema de fixação por parâfusos, EstrutuÍa em aço com

tjnrd ,10

tÍatamento tratado anti ferru mc ntura eletÍostática \l
l,ongaÍina, com 03 lugares, encosto com dimensional de

470mm de largura X 300mm de altura- assento com
dimensional de 4lOmm de profundidade e 465mm de largura
sistema de fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tralamento tratado anti e tuíâ eletrostátrca xl

Unid .10

I

I

I

I

I

2o

I

I

i

I

I

I

tt

I

I
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I

I

j

I

I

I

I

I

I

I
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I
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ofll!trfi1ug

Unid 100Cadeira fixa aratômica em PVC rígrdo com encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, assento

com dimensional de 4l0mm de profundidade e 465mm de

largura sisterna de fixaçâo por parafusos EstrutuÍa em tubo de

aço 7,/8" chapa 18 com tratamento anti ferrugem e pintura
eletrostática e

.10UnrdI Cadeira tipo "Presidente", giratóna, com braços tipo corsa em

PU. assento e encosto em espuma injetada anatômica
reveslida em couro ecolôgico de a.lta qualidade, base giratória
com relax e rodizios los em n

Unid 30Cadeira tipo "Diretor". giratória, com braços tipo corsa em

PU, assento e encosto em espuma injetada anatômicq
revestida em couro ecológico de alta qualidade, base giratória
com relar e rodizios d loemn

tinid 606 Cadeira tipo "operacional", giratóúa. cont braços tipo T
regulável. assento e encosto em espuma injetada anatômica-

revestida em couro ecológico de alta qualidade, base giratória

com rodizios Ios em
t00Un id1 Cadeira tipo "secretaria". giratória. sem braços. a§sento e

encosto em espuma injetad4 revesttda em couro ecológico,

base giratôria em aço com capa de nylon e rodiáos duplo em

lon,
Unid 1008 Cadeira fixa espuma injetada anatômicq revesída tecido.

Base em tubo de aço com tratamento anti ferrugenl e pintura

eletrostática xl
VALOR TOTAL DO LOTE II

VLR.
,TOTÀLQTI) vt,R.

T \I I
TINID-ITÍ]M LOTE III_ BEBÍ]DOT]RO

ESPECIÍ'ICÂ ES
Unid0l Bebedouro Industrial elémco com bandeja aparadora de aço

inoxidável com 03 lomeiras. fiente: 60 cm, lateral. 65 cm,

altura; l.l0 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado,

armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, compressor

hermético: l/5
VALOR TOTAL DO LOTE III

VLR.
TOTAL

\ t,R.
t \Ir

til'i I D.t't u\t LOTE IV_ MOB I,IA ENI M DF

ESPECIFIC'A ôES
50UnidMesa em MDF de l8rnm dupla face, com Pé

simples com tratamento ante ferrugem. pintura eletrostática
ferro duplo

xx600 47 i\{M0íox madas 000med das\
Unrd 502 Mesa em MDF de l8mm dupla face. com Pé

simples com tratamento ante ferrugem, pintura eletÍostática

epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1200

x600 x740 MM Marca Yamóveis

feno duplo

Unid 20l Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pé feno

simples com tÍatamento aÍlte ferrugem, pintum eletrostática

epóxi, con 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1500

x600 x740 i\{M. Marca Yamóveis

duplo

20Unrd4 Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de

30mm dupla face, podendo ser montada em ambos os lados'

com Painel na mesma cor do MDF, com 02 gavetas e chaves.

medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 MM Marca

Yanróveis
LtnidArmário baixo de MDF de l8mm com 02 portas e c

madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda"

laminado melamlnico de alta

ressào conl o acabamento texturizado

haves, em

teleira r vel
revestlmento supenor em

-I

I

i

I

I
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I
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I
I

5

I

I

I

12 I

I

I

I il

lt

I

I

I

lt

I

I

I

I

I Q'rD. I

I

L

I

I

I

I

tl

I



ProcessojttllfflEW
Folha:
Rubrica:

PREFf,ITLIRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.12-§.J89/0001-88

inlema, portas com dobradiças inox, puxadores em nylon,
medindo 900 x 750 x 400mm

Unid 25b Armário alto de MDF de l8mm com 02 portas e chaves, êm
madeira de (MDF), com acabamento em fita de borê
revestimento superior em laminado melaminico de alta
pressâo com o acabamento texturizado, prateleiras reguláveis
intema, portas com dobradiças inox, e puxadores de nylon,
medindo 1800 x 800 x 400mm

Unrd 251 Armário misto alto de MDF de l8mnl com 02 portas e chaves,

em madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda,

revestimento superior em laminado melaminico de alta
pressão com o acabamento texturizado, prateieiÍas Íeguláveis
intema e extemq portas com dobradiças inox, e puxadores de

lon medindo 1800 x 800 x 400mm.
LIm l08 Maca com balcão para exames fixa. confeccionada com

rnadeira MDF. leito estofado é revestido em courino de alta
qualidade, dotada de encoslo reclinável em três posições

diferentes, aunrentando a eficácia dos exames ou dos

procedinlentos de fisioterapia. Equipada com um balcâo e

prateleira intema, e gavetas para acondicionar matérias

diversos. Medidas: 180 cm x 80 cm x 60 cm (C x A x L)
Madeira: N{DF l8mm branco Cabeceira Regulável Estofado:

D-26 Íevestido em courino.
VALOR TOTAL DO I,O'IE IV

Q'TD. VLR.
tl,r-l'f

VLR.
TO'r-ÂL

t. N tD.I1'Ii M LO'IEV-MOVf,IS
ESPECIFI('A ES

800Unid

Carterra universitária anatôrruca" encosto com dimensional de

470mm de largura X 300mm de altura- assento com

dimensional de 4lOmm de profundidade e 465mm de largura

sistema de fixação por parafusos, estrutura confeccionada em

tubo indu«rial com costuÍa Ol9 x l,sntm para supone da

prancheta e fixação do encosto, curvada mecanicamente com
grau de inclinação do encosto. assento e prancheta conforme

norma especifica, pemas em tubo oblongo medindo l6 x 30 x
l,smm, estrutura com tratamento anti coÍrosivo e fosfatizante

f[r imersão, pintura eletrostática a po eÉxi na cor branca

curada e polimerizada em estufa a 2l0pc, sapatas de contato

ao piso para proteção da pintura, porta livros fechado nos três

lados com abertura frontal para colar objetos sendo seu

drmensional total com abertura de l20mm sob assento,

prancheta anatômica dotada de dois porta canetas sendo um

posterior no centro e ouro inferior direito, laleral direita da

pranchela com curvatuÍa paÍa uma malor ergonomta.

dimensionais 340mm de largura e 560mm de compÍimento,
prancheta com altura total de 700mm alé o chão e assento com

altura total de 450mm ate o chào, assento medindo 410 x
465mm, encosto 410 x 300mm, porta-livros medindo 172 x
339 xl67mm. pranchetas medindo 560 x 340mm, todos

confeccionada em etado na cor azulol ileno in

20Conl)

Conjunto educaçào infantil colorido, composto por 0l me§a

70 x TOcm e 04 cadeiras color em PVC rigido padrão FNDE,

estÍutura em tubo de aço ?/8, tampo dupla face em MDF de

l8mm color, com acabamento em fita de borda flexivel na cor
das cadeiras, estrutura em tubo aço com hatamento ante

intura eletrostática
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150Con.l

Conjunto escolaÍ CJA 04, mesa com tampo em madeira

aglomerada (l\tDP), com os canlos arredondados, espessura

l Smm com revestimento superior em laminado melamínico

de alta pressão com o acabamento textunzâdo cor CINZA,
afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de O x 45mm de

comprimento. Pona livros em polipropileno, afixado à

estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de

comprimento e com o simbolo intemacional da reciclagem.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem

afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal

em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH IÔ), lra!essa supenor em

tubo O I 7r" (CH 16) e pes confeccionados em tubo O I 7,"

(CH 16). Dimensões aproímadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x

450 x 644 mm: Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno

e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno

copolimetro virgem, com o simbolo intemacional de

reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular O

20,7 mm (CH l4). Dimensões aproximadas: CJA-04r Encosto

196 x l98mm, Assento 4OO x 3 50mm, Altura até o assento 3 80

nlnl

l

180Conj

Conjunto escolar CiA 05, mesa com tampo em m

aglomerada (MDP), com os cantos artedondados, espessura

lSmm com revestimento superior em laminado melamintco

de alta pressão com o acâbamento texlurizado cor CINZA'

afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de O x 45mm de

comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado 
.à

estrutura por rebites de repuxo com 4,0 rrun de O x l0 mm de

comp.imento e com o simbolo internacional da reciclagem

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem

ahxado por meio de encaixe. Coluna e travessa longtudinal

em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH l6)' travessa supenor em

tlbo @ | '/a" 1iH ta) e pés confeccionados em tubo O I l/y''

(CH l6). Dimensões aproximadas: CJA-05 (L x P x A) 600 x

.tSo * íto ÍnÍn; Cadeira: Assento e Encoío em Polipropileno

e afixado à estrutura por rebites de repuxo' Em polipropileno

copolimetro virgem, com o simbolo internacional de

reciclagem e úxado por meio de encaixe. Eslrutua tubular O

20.7 mm (CH l4). Dimensões aproximadas: CJA-05; Encosto

396 x t98mm, Assento 400 x 390mm. AltuÍa até o assento 430

lnm

aderra

l

180Conl

de alta pressão çom o acabamento texturizado Çor CINZA'

afixado à estrutura com parafusos de 5.Omm de O x 45mm de

comprimento. Porta livros em polipropileno. afixado 
.à

estrutura por rebites de repuro com 4.0 mm de O x l0 mm de

aornonránto e com o stmbolo tnternacional da rectclagem

Ponte,ra. e sapalas em poliproprleno copolimero virgem

afixado por meio de encaixe Coluna e travessa longitudrnal

ellr tubo oblongo 29 x 58 mm (CH l6), travessa supenor ern

tubo O L1;'1ÕH ta1e pés conÍêccronados em tubo O I t'"
(CH l6). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x

+SO 
";âO 

rnm; Cadeirar Assento e Encos(o em Polipropileno

íamadeenlnttântcomesa po06!('ESCO ar1()unConj
tâuessonred dado3llc os ar espP co OSm\IDo .-radantag

n ocnado amimelen1 at)lotonlencomúl nl evestltt upefl

afi oenll1I o roptede u\o L.prebr esestit LIrut pra\ado po
deten acI,11 ionalrnbo oSImçometro
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reciclagem e afixado por meio de encaixe Estrutura tubular O
20,7 mm (Cll l4) Dimensôes aproximadas: CJA-06: Encosto
396 x l98mÍn Assento 400 x 4l0mm, Altura até o assento 460
mm.

Conl I506

Conjunto escolar CJA3 com mesa enr tampo em madeira
aglomerada (MDP), com os cantos arÍedondados, espessura

lSmnr com revestimento superior em laminado melaminrco
de alta pressão com o acabamento textunzado cor CINZA.
afixado à estÍutura com parafusos de 5,0nrm de O x 45mm de

comprimento Porta liwos em polipropileno, afixado à

estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de

comprimento e com o simbolo intemacional da reciclagem
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem
afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudlnal
em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH I6). travessa superior em

tubo O I '/i" (CH 16) e pés confeccionados em tubo O I '/j'
(CH l6). Dimensões aproximadas. CJA-01 (L x P x A) 600 x
,150 x 464 mm: Cadeira fixa com estÍutura em lubo de aço

!§sento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por

rebites de repuxo. Em polipropileno copolimetro virgern, com

o simbolo intemacional de reciclagem e afixado por melo de

encaixe. Estruturâ tubular O 20.7 mm (CH l4) Dimensôes

aproximadas: CJA-03: Encosto 196 x l98mm Â§sento 400 x

310 altura ate o assento 350mm

Conj 30

ConJunto para Professor (01 Cadeira + 0l Mesa) para

professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa com

Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os cantos

arredondados, revestimento superior em lamrnado

nrelaminico de alta pressão com o acabamento texturizado cor

CINZA, revestimento inferior em laminado melaminico de

baixa pressào com o acabamento na cor BRANCA e afixado

à estrutum com parafusos de 5,0mm de O x 45mm de

comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono

laminado a frio com tratamento antiferruginoso por

fosfatização Porta livros em Polipropileno puro de matéria

píma reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebiles

de repuxo oom 4,0mm de O x lomm de comprimento e com

o simbolo intemacional daReciclagem Ponteiras e sapatas em

Polipropileno copolimero virgem afixado por meio de

encaixe. Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo
2$<58mm (CH t6), travessa superior em tubo O l7i'(CH l6)
e pés confeccionados em tubo O L!" (CH l6). Cadeira com

Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e

inJetâdo anatomicamente ou com a opção em compensado

anatômico moldado a quente com no minimo sete laminas e

afrxado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de O x
12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço

carbono laminado a frio com Íatamento antiferruginoso por

fosfatização. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento em

Polpropileno copolimero virgem. com o simbolo
intemacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe

Eírutura tubular 20-7mm

7

Ii nr :0It

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrôes estabelecidos pelo

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)

resistente e prática. Confeçcionada em MDF revestido na face

ior em laminado de alta ressâo e face inferior conr
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contra capa, bordos com fitâ de PVC 3mm azul. Estrutura
composta por travessas inferiores em tubo de aço @l.l/2",
superiores em O L I /4" e colmas 29 x 58mm, pintura epóxi pó
liso brilhante. Bandeja porta livros em polipropileno cinza.

Acabamento com sapatas e ponteiras azuis Dimensões

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pinlura

eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de 06

mesas em MDF de l8mm revestido em ambas as faces, com 6

cadeiras hxa base em aço com tmtamento ante fenugem e

assento e encosto em PVC rigido padrão FNDE), MDF de

l8mm dupla face color, com coluna central em aço com

Conj 20

20tÍnidl0

I

roximadas de 900 x 600 x 820mm LXPXA

intura eletrostática o\l

estrutura de borda e arafusos fixar

trataorento ante ferr

Quadro Branco com porta pincel, conÍ'eccionado em MDF e

revestido de formica ultra. medindo 3000 x l200mm com

Recurso Próprios e FederalRecurso
Financeiro

Dotação
orçamentária

Visâ atender a demanda para fornecinrento de m

Secretarias Municipais, de São Bernardo/Ma.
dasóveis para suprir as necessidades

Justificativa

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na inaturâ e terá vigência de 12(doze)data de sua assvigência do
Contrato

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento'
p.uroi fS (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento Prazo irrevogável O

Descumprimento está suieito as sanções ad ministrativas e penalidades contidas no item 14'do

lde São Bernardo

Ediral

Sede da Prefeitura Munici
Por lote

Prazo de EntÍega

Adiudicação
Local de entregâ

ra Municipala PrSetor de Compras e ContmUnidade
Fiscalizadora

arva lho
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Rubrica: ?-pRETEITtjRA MUNtctpAL DE s.Ão BERNARDo

EST^Do Do MARA:rH.io
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.12S.J89/0fi)l-8{t

. EDITAL. DE LICITAQ{O
PREGAO ELETRONICO SRP NS 035/2021

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros dâ CpL
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA

REf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NEO35/2021

Prezados Senhores,

me da emnrpsel CNPJ ne sediada em
por intermédio de seu representante Iegal Sr(aJ

portador(a) da Carteira de ldentidade nq _- e do CPF na , requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Iei, que se enquadra na condição de
E|\4PRESA DE PEQUENo PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 1,4/72 /2006. Código do ator 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE pEQUENO pO RTE

de.. de 202L

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressâlva acima)

ANEXO II
DECI,ÂRAÇ{O DE ENQUÂDRÀ}IENTO MEIEPP

(.1



Proce
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PREFEITLIRA MIiNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo Do MAR^NHÂo
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PRAÇA BERNARDO COELHO Df, ALMEIDA N" E62 - CENTRO _ SÀO BERNARDO/M.{
CNPJ: 06.125.3E9/0ffi l-EE

EDITAL DE LTCITAÇÂO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 035/2021

ANEXO III

llma. Srâ.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS 035/2021

Prezados Senhores.

o abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa ínonte da
emoresa . CNPJ ne 

- 

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2q, do art.32, da Lei
ne 8.666/93 que até esta data, nã o ocorreu nenhu m fato supe rue niente que seja im ped itivo de sua habilitação
na licitação em epígrafe.

..............[.....), ....... de . .................. de 2027

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

DECLAAAQ{O DE INEXI§TÊNCTA DE TMPEDITIVOS



..íocesso
;olha:
Rubnca:

PR{ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO _ SÂO Bf,RNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/000 l-8E

_ EDITAL- DE LTCTTAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP NS 035/2021

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura l\4unicipal de São Bernardo/MA

REÍI PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nç035/2021

Prezados Senhores,

-[nome 

da empresaJ- CNPI ne sediada em 

-(endereço

completo por intermédio de seu representante legal Sr(a) portador(a) da

Carteira de Identidade nP e do CPF nq- DECLARA, que tem pleno conhecimento do
referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informaçôes necessárias, os quats

possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital
conforme art. 24 do Decreto 70024/\9 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se

submete à todas as condiçôes estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer
ação contra o reterido editâ|. Por ser expressão da verdade, firnlo a Presente.

( .-.), -.. de.. oe tt) I I

(nome, cargo, e assinatura do representante legalda proponente,

em papeltimbrado da empresa, devidamente identificado)

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

PREFEITTIRÂ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO MARANH"{O

ANLXO IV

DECLARÁÇJÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
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PREFEITIJRÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO M^RA\HÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N't62 _ CENTRO - SÂO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÃO ELETRONICO SRP NS 035/2021

ANEXO V

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PRECÃO ELETRONICO SRP N9035/2021

Prezados Senhores,

(-.1,. -.de

CNPI na sediada em
[endereco completol . por intermédio de seu representante legal Sr(a) -.......--....................-

portador(al da Carteira de ldentidade na e do CPF n"- DECLAR^, para fins do
disposto no inciso V do aú. 27 da Lei no 8.666, de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.A54, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

........ de 2021

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

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

D§CIÁRAçAO EM CUMPRIMENTO AO DI§POSTO NO
INCISO X»üII DO ART. 79 DA CONSTITUIçJÃO FEDERÂI.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 035/2021

ANEXO VI

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

REf: PREGÃO ELETRON ICO SRP N9035/2027

Prezados Senhoret

ínome da emoresa)
íendereco nr nlêtôl por intermédio de seu representante legal Sr(aJ

portador(a) da Carteira de Identidade nq

requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5" do art. 26
do decreto 10.024l2019.

CNPI ne sediada em

e do CPF nq- DECLARA, cumprir os

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

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

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

*
I
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Rubrica: n-pREFEITTjRA MtjNtctpAL DE SÂo BERNARDo

EST,IDo Do UARAr.,HÃo
PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N. 862 _ cENTRo _ sÀo BERNARDoiMA

(INPJ: 06.t25.389/0001-88

EDITAL DE LTCITAÇÃO

ANEXO VII

pRocEsso ADMtN|STRÂTM Ne. 20210051/2021_ CpL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Uniâo ou
do Estado do Maranhão ou do município de sÃO BERNARDO/MÁIMA

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão. com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na
inscritá no CNPJ sob o nq representado neste ato pelo gestor responsável
RESOLVE, registrar os preços da empresa -...........- inscrita no CN pJ sob o ns . com
sede na representada pelo

acordo com a classificaçã
nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de preços, de
o por elas alcançada por item, atendendo as condições previstás no instrumento

convocatório e as constântes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da
Lei na. A.666/93, Lei np. 1.0.520/2002, Decrero ne 10.024/1,9, Lei Complementar nq. 12312006 e suas
alterações, e em coníormidade com as disposiçôes a seguir:

1 1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura fornecimento de mobiliários, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições e especificaçôes
constântes nesta Atâ, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOs E ENTIDADES a Íirmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitaÇões especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condiçóes.

2.1 - A Atâ de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 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 ao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não pafticiparam do registro de preços, quando desejarem 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 classificação.

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 nâo prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50Vo
[cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda

CEP: 

- 

cidade
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o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na âta de registro de preços para o órgãô gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidâmente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meseg contâdos a partir de sua publicação no Iornal Oficial do
Esrado/MA.

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

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se

indicados na tabela abaixo:

EMPRESA DESCRIçÂO DO
ITEM

MARCA. U Nt) QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

S.1 - Os 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 efetuado pelo departamento de

compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabeleciclos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

urp"aúarço"a do edital, responsabilizando-se por eventuais preiuízos decorrentes do descumprimento das

condiçôes estabelecidas

6.2 - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações seob-rigam

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-Promovertodososmeiosnecessáriosàgaranüadaplenaoperacionalidadedoíornecimento'inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecinrento incumbe ao detentor do preço registrado' não poderá ser

alegada como motivo àe força maior para o atraso, má execução ou.inexecução dos sewiços obieto deste editâl

e não a eximirá das penalidades a quL está suleita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui

estabelecidas;

6.5-ComunicarimediatãmenteaPrefeituraMuniciPâlqualqueralteraçâoocorridanoendereço,Conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE RÉGISTRO D§ PREÇOS

4. DO CONTRATO

I I

I

I

5. DA ENTREGA
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6 6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6 7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se ohrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tâl fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por estâ prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitu ra em caso de ausência ou omissão de fiscalizâção de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar lodas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

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

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

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

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

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

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
quâlquer obrigação. Esse fâto não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçào
monetária;

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

7,7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratâdo.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestâda pela Secretaria
responsável;

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

8.3 - Caso constatado alguma irregularidâde nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas fiscais ent faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORN ECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - 0 Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que íorem 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.
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9.1 - Os preços registrâdos manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 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 percentual determinâdo.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentuâl apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preÇo registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,

mediânte correspondência, redução do preço registrado, de lorma a adequá-la.

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

t€rmos 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 fracasso na negociação'

9.S - 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 Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Notâ de Empenho decorrente deste Registro

dá Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XIl, XVII e XVIII do arl 78 da Lei a 666/93;

c)emquaisquerhipótesesdeexecuçãototalouparcialdarequisição/pedidodosprodutosdecorrentedeste
registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercadoi

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e ]usüficadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima'

10.2 - Ocorendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência' a qual

será iuntada ao processo administrativo da presente Ata'

10'3-Nocasodeseri8norado,incertoouinacessíveloendereçodofornecedor,acomunicaçãoseráfeitâpor
prUli."çár 

"" f"*al o"ficial do rtúao7run, considerândo-se cancelado o preço registrado a partir da última

publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultândo-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital'

10'5_Havendoocancelamentodopreçolegistrado,cessârãotodasasâtividadesdoFoÍnecedor,relativasao
fornecimento do item.

10.6 - Caso a prefeitura não se utilize da prerrogariva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá

,urpund". 
" 

,u, 
"*ecução 

e/ou sustâr o p,!a-"ú da" faturas' até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infr ingida.

*
I

9. DO RAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancerada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 1olo (um por cento) ao nrês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receber deste órgão da Prefeitura Municipal de SÂO B ERNARDO/N44, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cincoJ
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efàtuado
o pagamento, seus dados serâo encaminhados ao órgâo competente para que seja inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12 6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punÍvel venha causar ao N4unicípio de SÂO BERNARDO/MA.

11.1_- 0s Preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviçot encargos sociais, trabalhistas, seguros, lretes,
Iucro e out.os necessários ao cunrprimento integrardo obieto desta Aú de Registros de rreços. "

12.1 - o descumprimento in.iustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada
a multas, consoante o caput e §§ do art. e6 da Lei 9.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na
forma seguinte:

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

b) a partir do 6o [sexto) âté o limite do 10s (décimo) dia, multã de 04% (quatro por cento;, caracterjzando-se
a inexecução total da obrigação a partir do 11q (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - sem preiuízo das sanções cominadas no art. 87, L lll e lY, daLeia.666/93, pela inexecução total ou parcial
do objeto adjudicado, o Município de sÂo BERNARDo/MA, através da secretaria MunicipaÍde Ádminiitraçâo
Poderá, garantida a prévia e ampla defesa, apucar à Contratada multa de até 10oÁ (dez por cento) sobre o valor
ad.iudicado;

12,3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentâr
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, su.ieitar-se-á as seguintes
penalidades:

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

123 2 Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimerto de contratar com o Município de SÂO
BERNARDO/MA, por prazo de aré 02 fdoisl anos, e,

12.3,3. Declaração de inidoneidade para licitar oü contratar 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 ob.ieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude liscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinio anos e, se for o crro, o
Município de SÃo BERNARDo/MA solicitará o seu descredenciimenio do Cadastro de Fornecedores do Estado
por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da Iei;

-rFl
,

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

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

13.1 - As infrações penais üpificadas 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 contrataçôes oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrão à

contâ de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:

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

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo

aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

tI - vinculam-se a está Ata para fins de analise técnica, iurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico

ISRP nq.035/2021 e seus anexos e âs propostas das licitantes classificadas'

III - É vedado câucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçào

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, como

aorp"tani" pâra dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos' que

nào puau."* r"..esolvidos pelà via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam â presente Atâ,€m.03 (três) vias de igual teor e forma para

um só efàito legal, ficando uma via árquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Árt. 60 da Lei S'666/93

sÃo BERNARDO/MA - MA, 

-de -. 

de 2 021.

13. DOS ILICITOS PENAIS

15. DAS DTSPOSrcõES FtNAtS
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EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÂO ELETRÔNTCO SRP N9 035/2021

ANEXO Vllt

CONTRATO pE SRp Ne _/2027.
PRO CESSO AD M IN IST RAT IVO N9 2O2IOO5I / ZO?L-CPL

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

Por este instrumento pârticular, a PRE FEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, siuada à

.........................., SÃO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o ne .........................., neste ato representada pelo
prefeito municipal, Sr. ............................................, portador do Cédula de Identidâde nq .......................... e do CPF na

a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada na

inscrita no CNPI sob o nq............................., neste ato representâda pelo ............................, Sr.............................,

portador da Cédula de Identidade na ............................ e do CPF nq ...............,........,..., a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei ne L0.520/02, Decreto ne

10.o2+/L9 e su bsid iaria mente, no que couber, as disposições da Lei na 8.666/93, assim como pelas

cláusulas a seguir expressas:

Cldusula Primeira - DO OBIETO:
1.1. Registro de Preço para futuras íornecimento de mobiliários ,para atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Cláusuta Segunda - DO FUNDAMENTo LÊGAL;
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP na 035/2021 e
rege-se pelas disposiçôes expressas na Lei na 10.520/02, Decreto nq 10.024/19 e subsidiariamente, no que

couber, as disposiçôes da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público.

A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

clóusula Terceim - Do VALoR CONTRATaAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 

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

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UN QTDE V.UNIT V TOTAL

01

o2

03

04

(Tabela llustrativa)

Cláusulq Quqrta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

I

I

I
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4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondentel
DOTAçÃO:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotaçâo orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o 4.1.7ô, 92n do Decreto
Federal ne 7 .892 f2013 e alterações.

Cláusula Serta - DO FORNECItuÍENTO E LOCAL DA ENTRÉGA:
6.1 0s produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes 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 especificaçôes, sob pena das sanÇões cabíveis.

6.2. 0s produtos deverão ser Íornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
08:00h (novehoras) às 12r00h [doze horas).

Cláusula Sétimo - DO PÁGAMENTO:
7.1.0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a empresa contratada está em dia com as obrigações peÍante 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 entregâ 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 Coniunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

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

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

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

cláusula oitava- DA REcoMPosryÃo Do EQUILiBRtO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuâdâ, nos termos do art. 65, inciso ll, alÍnea d, da Lei ne 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

Chíusula Nona - DA FISCALIZAçÃO:
9.1-.Contratante iodicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos
produtos recebidos.

Ckúusula Decima - DOS DIRÊITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
t0.2,Constituem obrigações da Contratada:

l) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sextâ do presente
contratoj
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ll) fornecer os produtos, rigorosamente nas especincaçôet prazos e condições descritas na
Clausula I- D0 oBJETO e Anexo Ij

III)os produtos deverão ser íornecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitâdo conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

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

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

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamaçôes 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 Íato e âpresentar os docunrentos para a
respectiva aprovação, 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 contrato;

lX)manter durante toda a execução do ConLrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a
dos produtos que nâo aceitos pela RscâlizaÇão da Contratante deverão ser trocadosj

Xl) serão de diretâ e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
poraentura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

l.0.3.Constituem obrigações da Contratante:
l] fiscalizare acompanhar a execução do ob.ieto deste Contrato;
II) efetuar o pâgamento conforme estipulado na Cláusula do pagamento;

IIIJdesignar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cltiusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
1'1..1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

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

Cláusula Décimo Segundo - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.4 rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério dâ Contratante, independentemente de
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55. inciso lX, da Lei ne 8.666/93 e suas
alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Clóusula Décima Terceira - DAS SANçõES E PENALTDADES:
13.1.,{ Iicitante 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
íraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cincoJ anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seiâ promovida a reabilitação perante a
pÍópria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficialdo Estado e no caso de suspensão de
Iicitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações
legais.
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13.3.No caso de inâdimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13 3-2. Multâ por atraso a cada 30 (trinta] dias, no percentual de 100/o (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas Íielmente as condições
Pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de O,4oÁ (quatro décimos por cento), na hipótese de afraso
no cumprimento de suas obrigaçôes contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedinrento de contratâr com
Administração por período não superior a Z (dois) anos; e

13.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.
13.3 6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, nâo prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem preiuÍzo de
outras hipóteset em caso de reincidêlcia de atraso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstas, facultãda a defesa prévia do interessado, no prazo de 1O (dez) diâs úteis.

13.4. As sânções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.s, poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 13.3.2 e 1.3.3.3, facultadâ a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 fdez) dias úteis.

13-5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordenr de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CpL, para as providências cabíveis.

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

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

cláusula D'ecima Quorta - DOS CASOS OMISSOS:
14.l.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne 10.520/02, Decreto nq 5.450/O5e subsidiariamente,
no que coubel as disposiçôes da Lei ne 8.($6/93 e suas alterações postefiores, e dos princípios gerais de
direito.

Ckúusula Décima Quintq - DO FORO:
1S.l.Fica eleito o foro da comarca de sÂo BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e contratadog as pârtes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (três) vias de igual teor.

sÂo BERNARDo/MA(MA), ..... de de 2021

Contratnte Contra ta da
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Este volüme do edital na nrodalidade Pregâo Eletrônico SRP ne 035/2021, possui 33 [trinta e
três) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sâo Bern
Maranhão, em de mbro de 2021

unicipal S n
Eliza s Araújo Lima agas

a, Estado do
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