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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
f,STADO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N'862 - CENTRO - SÁO BERNARDO/IVIA
CNpJ: 06.125.389/0001_88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRtrGÃO ILE'I'RÔNICO SRP NO OJ7l2021

PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 2O2IOO53/2O21 - CPL

2' l '-Registro de Preço para futuro fomecimento de equipamentos hospitalares, para atendeÍ as necessidades da
Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A

I ' I, A PREFEITI]R{ MLINICIPÁL DE SÃO BERNARDOA,ÍA. POT MCiO dA COMISSÀO PERMANEN'IE DELICITAÇÂo - cPL. através de seu Pregoeira, designado, tomà puui,J" pa,u *rr,ecimento dos interessados que farárealizar o processo licitatório na modaridade pREõÀo, em suu ror.,,u iltrnôNICA, REGISTRo níinoçosob o n' sRP037/2021@rocesso Administrativo no zoztoosrtzoat -ipr. ao ,po -".à" p*iã, à,Ja,a" 0"",","disputado por item o certame se rearizara 
_as 

09h00min 1rolre nàrasJ do diaoà de ourubro aãloir, a""rlra" -Regrstro de Preço para futuo fornecimento de equipamenos hospitaiàár, po.u at"rder as necessidades da prefêitura
Municipal de Sâo Bemardo,A4a.,conforme descrito neste Edital à seus À.re*os.

l2 o procedimento Iicitaório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade pregão, sob aégrde constituição da Republica Federativa do eÃil, Artrgo 37: À";;i, a atuaçâo da Administração priblica; LeiFedera] n" 8.666' de 2r /06/1993: Regulamenta o urt. :2. in-"iro xx,la constituiçao Federal, inú'tui ;;;; p-"
1.1,:É:r: "91qu,ls 

da Adminisraçãã pública e dá outrasproriaer"Ã, ,"r,ao upticáas ándatodas as rr* uft"r"ç0"":Lei Federal n' 10.520, de 17 loj/2002: Insiltvt, no âmbito da união, r*ádos, oistrito red.ra . rr.l*i"ipror n* i"ro*do art' 37, inciso XXr, da Constrtúc1o- Fgdglal, modalidade de riciraão áenominada pregâo, p.u rquiri-çáo-ã" i*, 
"serüços comuns, Decreto no r0.024/r9 de 20 de setembro de 201 l,iegulamenta o pi"g;;, ;l;;;;"1"ã;; oo.uaquisição de bens e sewiços comuus e serviços com,,s de engenhari4-e dá outra, pio,ride,r"iur, 

" 
i"i àr*,i".""r".n" 123, de 14/1212006: Institui o Estatuto Nacional da Microe.mpresa e da Empresa de pequeno porte e alrliu ou**dispositivos legais, alteradapelaLei complementarno 147 de 07 àe agosto de 2d r4, e subsidiaria-"nt", noqr"àru"1

as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores, be-"càmo as condições estabelecidas neste Ed_rtal eseus Anexos.

L3. O. receôimento das propostas será a panir das | 7;oohrs/mln (dezessete hora-s) do dia 24 de setembro de 2021o início da sessão pública será à 09:00h0omrn (nove horas) do dià 06 de outubro de 2021, no 
"nd"r"ço "lri.ôni"owww.portaldecomorasoublicas.com.br, no horário de Brasilia - DF

1 4. A entrega da proposta reva a paÍticiparte a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

1.5 A Ata de REGISTRO DE ,REÇOS, duÉnte sua vigência, pERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou
ertidade da Administração inclusive autarqüas federais, estadúis ou municipais de órgaos putlcos, esiatais oi anda
de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante preri" .oãrurtà uo o.gáo g"i"r"iuaor.

Processo
Folha:
Rubrica:

que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação

3l Poderão paÍticipaÍ deste Pregâo:

3. l. L Quaisquer empresas interessadas
e que alenderem a todas as exigêncras. i

4.1. Não poderâo participar deste pregão

nclusive quanto à documentaçâo, constantes tal e seus Anexos;

r. PREÁMBULO

2. OBJETO DA LICITAÇÁO

3.

4. DAS



R

4. l.l.Empresas que não atenderem às condi@es deste Edital.

4'12. Empresas que eíejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissoluçâo ou em liqtudaçâo;

4'1.3. Empresas que teúam sido declaradas inidôneas por órgão da Administração púbric4 direta ou
indireta. federal, estadua.l, municipal ou do Dstrità Fedeial, por meio de ato puuricaao no ôia;o
oficial da união, do Estado ou do Municipio, enquanto peráurarem os motivàs determinantes dapunição. Igualmente não 

-poderão 
participar as 

"-pr"ras 
s*pensa" de licitar e contÍatâr com a

Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDOÀ{a, gst"do do Uai-hao

4'1 4' Empresas reunidas em conúrcio, que sejam controladas, corigadas ou subsidiárias entre si, qualquer
que seja sua forma de constituiçâo;

4.l.5 servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a prefeitura Municipal de são Bemardo,À4A, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4. 1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.

5' 1 O credenciamento dar'se-á pela atribuição de chave de identificaçào e de senh4 pessoal e inkansferivei, para
acesso ao sistema eletrônico, no site wuw ponalcleconrorasoublicas com.Lrr.

5 2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilirlade legal da LICITANTE ou de seu
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para iealizaçào das trâsações inerentes ao pregão
Eletrônico.

5 3 
.O 

uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, inclündo qualquer tÍansaçào
efetuada_diretamente ou por seu representante, nâo cúendo ao provedor do siste-u ou 

" 
n"êit*u ü*i.,pJJ" saó

BERNARDOÀ44 responsabilidade por eventuais danos deconintes do uso indeúdo da seú4 ainda quepá. terceiros.

5.4 Quando da participaçâo das microempresas e empresa de pequeno poÍe deverão ser dotados os criténos
estabelecidos no art' 'Í4 da l*i Complernentâr no 123, de l4tl2âo06z Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
eda Empresa de Pequeno Pone e altera oufos diqrositivos legais, alterada pela Lei Complementar n.. 147 de 07 de
agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lej n' 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores

6. t. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no origrnal ou cópia devidamente autenticada em
caíório, a seguinte documentação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PR{ÇA Bf,RNARDO COELHO Df, ALMEIDA N" E62 - CENTRO - SÃO BERNARDO/IIIA
CNpJ: 06.125.389/0fi)l{E

ó.1,1 H&bilitaçâoJurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CpF e RGdo Empresário;

b) Ato consritutivo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente regrstrado, em se trâtando de
sociedades comerciais, e, no círso de sociedade por a@es, acompaúado de documentos de eleição
de seus adminisradores; CPF e RG dos Empresários.

c) Inscriçâo do ato coníitutivo, no caso de sociedades ciüs, acompanhada de
exercicio; CPF e RG dos Empresários.

retoria em

5. DO CREDENC IAM f,NTO

6 DA



Processo
Folha:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADo Do MARANHÁo

PR{ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - 
';NTRO 

- SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.i89/0001_88

d)

e)

fl

Decreto de autorizaçâo, em se trataÍldo de empresa ou sociedade esrangeira em funcionamento noPais. e.aro de regrstro ou auoriza+âo para f*"ion"rn"nto .*p"ãiao pJo"àrgã" *rperente. quando
a atividade assim o exigrr.

cemdâo Especrfica expedida pela Junta comercial de origem da Licitante, dentro do exercicio emvrgor, obedecendo ao prazo de va.lidade.

Qualificaçáo Econômico-Financeira:

Certidâo Negativa de Falência e Concordatâ emitida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

Balanço Patrimonial, deüdamente registrado na Junta comerciar do Estado de origem da licitante.

As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a eígência deste subitem
mediante a apresentaçâo do Balanço de Abertura

Regularidade Trabalhista:

a) Cenidão Negativa de Deôitos Trabalhistas - CNDT (em w$/w.tst.gov.br), em cumprimento à Lei
n" l-2.4_40/2011 . Visando comprovar a inexistência àe débios inúmptidos p"ra,i" a f*Aça ao
Trabalho.

Quaüficaçâo Técnica: Cumprimento do disposto no art. tr, § l. do art. 30 da 8.666/93:

certidão simplificada expedida pela-Junta Comerciar de origem da Licitante, dentro do exercicioem vigor, obedecendo ao prazo de validade

6.1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de pessoa Juridica _ CNpJ,

b) Certrdâo Conjunla Negativa ou Certidão Conjunta Posiúva com efeitos de Negativa" de Tributos econtribüçôes Federais e Diüda Ativa da uniao, 
"-itiau fàiu secreraria d;R"";i;F.J";;Ministério da Fazend4 comprovando a regularidaáe para coiia Fazenda Federal;

CeÍbdâo Neganva de Débitos, ou Certidão posúiva com efettos de Negativ4 expedida pelo Estadodo domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidaa. p"i" *il" n-_da Estadual;

Certdâo Negativa, ou Certidâo positiva com. efeitos de Negativa, quanto Di\.,rda Ativa do Estado,expedida pela Procuradoria Creral do Estado do domicltio ou"r"ae aà ti"iàr";
certificado de Regularidade de situação do FGTS - cRF, emitido pela caixa Econômica Federal _
CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia poli"rnio a" S"*iço;

Certidâo Negativa da Diüda Ativa do Municipio de origem;

Certidão Negativa de Debitos do municipio de origem da licitante;

Alvará de Licenç4 Funcionamento e Locarizâçâo do estaberecimento do Ircrtante.

Ç)

d)

e)

0

c)

h)

6.1.3

6.I.J

â)

b)

c)

ó.1.5

o



PREFEITURA MUNICIPAL Df, SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO Df, ALMEIDA N" E62 - õÉUTNO - SÂO BERNARDO/]UA
CNpJ: 06.t2S3E9/0001-E8

a) Comprovaçâo de apüdão no desempeúo de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,quantidades e prazoscom o objeto da liciração - AtestaôG) de c.p*iãJ" ii"rür".Lio"(o
por pessoa juri_dica de direiro púbrico ou privado, quando for emitido por 

"* 
pri"á'à a"r"raeste ser com firma recoúecida de quem o subscreveu; poderá a", p"dido úoi^ nr"r. aContratos, que assegurem a veracidadi dos mesmos.

6'2 Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/Epp, conforme modelo no Anexo tr.

6'3 Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habrritaçào, na forma do § 2" do artiso 32 datri Federal 8 666/93, assinada pero reF,reseotante regat ao i,i"it-te, fonrorn,. *oaelo no ar"*]u 
* *,"'

6'4 Declaração assinada pelo representante legal de coúecimento do Edital, conforme modero no Anexo IV.
6 5' Declaraçào assinada pelo representante legal da Iicitante de que está cumpnndo o úsposto no rncrso XXX1, do

ffiffiff:Hflçào Federat. na forma da=Lei ," s.rsaqõ.*nfo;; moàelo do o""i"to ," q iiCio2.IJnro,r"

6 6' Declaração assinada pelo representante legal de-Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de habiliraçao eque as declarações informadas são veridicas, confor.e p"ragr"fos e.-e s" ao aÍl. 26 do deüeto ro.o24/zorg econforme modelo no Anexo VI

6 7' fu cenidões valerâo nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão váridas por 90(novenra) dias. contados de sua expediçào.

6 8' Em nenhuma hipótese será concedida prorrogaçâo de prazo para apresentação dos documentos exigrdos para ahabilrtaçào, onde deverá cumprir as normas do Decreto toi.oz+tiq,onã. up"n* será pemutrda excepcronarmenÍe ainclusâo de documentos que conoborem com a habilrtação atrare, à" aif,gen.,u, .avo item lO. l0

::^ ^I^::iou* 
expedidas pela Intemet' estâo condicionadas à verificaçâo de sua autenticidade nos sites de cadaorgao emtssor

610 Ás licitantes arcarâo com todos os custos decorentes da obtençâo e apresentaçâo dos documentos pa,uhabilitaçâo, aproposta de preços inicial e os documentos.de hJlriãçao à*"rao .u, -exados concomitante ao regrstroda proposta no slstem4 as declarações e proposta inicial deverâo ser assinadas digitalmente através de assinaturadigrtal. para confenr aos mesmos autenticiàadi e rntegridade.

6' I l' Serâo inabihtadas licitantes que não atenderem ás exgências do presente Edital e seus Anexos. seJam omissâs,apresentem irreguraridades. e dificultem o andamento do pro-cesso Liciàário, que dir.".á; d* àl;;r;;;'"";;r.*do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnaçâo confo.." o *. jq ao O"" rcto 
.llL24/lg

7 l' A Eqüpe de Apoio através de seu Pregoeira{a)esclarece que a cotaçâo do referido pregâo far-se-á por meio delances em valores unitârios dos itens com apreciaçâo do meno.pr"fo.-'-'-

8. l.A LICITANTE será responsável por todas as transações que
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Processo
Folha
Rubnca:

forem efetuadas em seu nome no siste

I,'

co

8 2' Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eretrônico durante a sessPregâo, ficando responsáver pelo ônus deçorrenre da perda de n"gá"io. a-t" da inobservância
mensageas emitrdas pelo sistema ou de sua desconexão

ica do

7. DA§ ORIET{TAÇÔES TÉCNICA§

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS



processofli{ Nár/Zg[
Folha
RuhÍieai

PREFOITURA MUNICEAL DE sÃo BERNARDo
EsraDo Do MARANHÃo

pRAÇÁ BERNARD0 coELIIo DE ÂLMf,IDA N" 862 _ cpnrno - sÂo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8. l. hazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentaçâo;
8.8.2. P'eço Unitrário e total, expressos em reais;

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

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

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

8.8.6. Os seguintes dâdos da licitânter Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNpJ,
nome do banco, o código da agência e o númeÍo da conta corente e praça de pagamento.

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

8.10. Nâo- serâo consideradas as prcpostas com altemativas, devendo as licitantes se limitarem às especificações
deste Edital .

8.1L Decorrido o prazo da vali
dos compromissos assumidos.

dade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, liberados

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

8.3. A participação no Pregâo dar-se-á por meio da digitação da senla privativa da LICITANTE e subsequenre
encamiúamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 08h30min (oito horas e
trinta minutos) do dia 06 de outubro de 2021 (Horário de Brasilia).

8-4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, o pleno coúecimento e atendimento à exigências de habilitação preüstas neste Edital.

8.5. A hoposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimenlo da planilha existente no sistema portal
de Compras PÍrblicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não identificando a
empres4 "vl unitário" (valor witário), "vl rotal" (valor total) e "prazo de entrega, (o prazo de execução não poderá
ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1 4 pÍoposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licrtante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encenâmenlo do recebimento de proposlas, a Licitante poderá acessar o
sistema Portal de Compras Públicas para retiraÍ, a.lteraÍ ou complementar a propoita formulada. A panir do rnicio da
sessão públic4 não poderão ser alteradas ou retiradas à propostas formuladas.

8 T Uma vez que a licitaate seja declarada vencedora do presente pregâo, esta deverá encaminhaÍ, pelo portal de
C-ompras Públicas a cópia da proposta no endereço htp.,,,/u,w!v.portaldeiompraspublicas.com bi,l g,de acordo § 2" ar1
38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo rninirno e.tub"leiido rã dec."toEde.al ,upracitadà.

8 7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação ópia da pÍoposta de
preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descriçâo completa do objeto ofertad-o, agora
identificando a empresa com todos os dados, inclusive baacários e devidamentã assinada pelo seu
rcpresentante lega.l.

o



8 13' Serão desclassificadas as propostas que nâo atenderem is exigências do presente Edital e seus Anexos, se;am
omissas, apresentem ineg,laridades ou defeitos, capazes de difiiultar o jr gamento, u". *n,o uquáL qr"
apresentem quaisquer ofertas de vaatagens nâo previstas neste Edital, ou preços e vanlagens baseadas nas àfertas das
demais licitantes.

8. 14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elúoração e apresentação de suas propostas.

l]:_atCll S_0::00h (nove horas) do dia 06 de outubro de 2021, terá início a sessão púbtica do PREGÃOELETRoMCo sRP Nô 037/2021, com a dirdgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, inicio da etapa
de lances, conlbrme Edital.

t0' l Para o objeto licitado, haveÍá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, cuJos
procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo pá, a-puro legal aqueles p."ra,o, no'oa"."ro r"
10.o24/t9.

lo'2 lniciada a etapa competitiva, as Iicitantes poderão encamiúar lances exclusivamente poÍ meio de sislema
eletrônico' sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de regist o e ualor.

10 3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado e is regríls de aceitação dos
mesmos

Frorrlssogt)|li:MUA
r
Rubrica:

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÁDO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ÁLMEIDÁ N'862 _ Cf,NTRO _ SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-86

10.4

siste
' Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance por ele ofertâdo e regrstrado no
ma.

10 5.

primei
Não serâo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regrstrado em
ro lugar.

10.6 Durante o transcurso da sessão públic4 as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificaçao àa detántora do lurce.

l0 7 No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competiúva do pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível às licitantes para a recepçào dos lances.

10.7.1. O Pregoeir4 quando possivel, dará continuidade à sua atuação no cartame, sem prejuízo dos
atos realizados.

l0.7.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeira aos participâtes.

103 á etapa de lances da sessão pública transÇorer normalmente, neste processo optou se pela Modo de Disputa*ABERTo" 
ou seja por um periodo de r 0 (dez) minutos os itens ficaram u'b".to pr" l-"", ."irao qr" u fÀ. ao t.(oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item pronogando o tempo de lance de z1ào,s) 

"* i1aoi9
minutos consecutivos enquanto houve lancg sem lance o sistema enc-errará o item, sendo vencedor a ma'rro, of"iru

10.8. L O intervalo de latce utilizado para este pÍocesso é de 0,01 centavos

I

9. ABERTURÀ DA §ISSÃO

DOS LANCES



Folha
Rufirica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁNHÁO

PRAÇÁ BERNARDO COELHO DE ÁLMEIDA N'862 - CENTRO _ SÀO BERNARDO,MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

1l'l' 
. 
Na-anâise da proposta de preços, será verificado o atendim€nto de todas as especificações e condições

estâbelecidas neste Edital e seus Anexos.

109 O Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando
contraproposta diretamente à licitarte que tenha apresentado o lanie de menor valol p"rá quJ ,"1. oltido p."ço
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitaçâo.

l0'10' Encerrada a etapa de lances da sessâo püblic4 o detenúor da melhor oferta deverá comprovar a situação de
regularidade, mediante encamiúamento entrega dos odginais ou cópias autenticadas dos documentos de habiiitaçâo
e planilha da prcposta em mídia no prazo de 3 ltros; aias úteis, pà.a confirmar a autenticidade da documentação
eúgida conforme o art. 26 do decreto l1.O24llg .

l0' 11. o Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de lances
da sessâo pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitaçâo do úce de
menor valor.

t1.2.
Preço

Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resütado dejulgamento da proposta de

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender à exigências de
habilitaçâo, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidaàe e p?o."a"roo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuÍação de uma proposta ou lanc" que
ateoda ao edital;

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

I l.4 Para fins de j ulgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei ComplementaÍ no lz3, de
l4ll2l2ffi6: hstitui o Estatuto Nacional da l\Ícroempresa e da Enpresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementu n". 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que coube., as
disposiÉes da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores.

I 1.5. 
. _Parajdgamento e classihcação das propostas será adotado o criterio de menor preço por itenl observadas as

especificações técnicas definidas no Edital, pÍoposta acima de 50oZ do va.lor de rn.r"uáo upontudo peio sistema será
rejeitada.

I1.6 Proposta arematante úaixo de 30oá (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de
lance será necessário a comprovaçâo de composiçâo de custos e notas ficais de entada de cada ítem do referido lote
do afieÍnatante

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente. a intenção de interpor
recurso, única e exclusivamente atnvés do portal, parajulgamento do pregoeira, no texto da lntenção de RecuÍso deye
conter os dâdos de identificação com nome da Empresa e CNpJ, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias úteis pam apÍesentâção das .azões do recurso, trnica e exclusi vamente através do portal, parajulgamento e
deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentaÍem contrarrazões
em igual número de dias, única e exclusivamente atÍavés do poÍal, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos

12.2. O acolhimento do recurso impoftaÍá na invalidação apenas dos atos insuscetiveis de ap

t2 DOS Rf,CURSOS
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12 3 ,. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direiro de recoÍrer e a
adjudicaçâo do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12 4. 
.Os autos do processo permanecerào-com vista franqueada aos rnteressados, na sala da Comissão permanente

1", !i.:,::le *Ir:feitura Municipar de sÀo B ERN A RDôlr'a n. à Rç" Bemardo coerho de Armeida 8ól -. centro,
SAO BERNARDO,4\4A, durante os dias úteis, das 08:Ooh (oiro horas) às l2:00h (doze horas)

13.l. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologaçào.

l3'2 Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, no
prazo- máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contâr do recebimento da convocação e n"s condiçôe, estabelecidas nesteEdital e seus A-nexos.

13 3 É facultado a Prefeitura Municipal de sÃo BERNÂRDo,Md quando a convocada não comparecer no prazo
estipulâdo.no subitem r3.2, não apresentar situaçâo regüar no ato da assinatura do .onruto ou, #J;, ;;;;. 

"" "assináJo, injustificadamente, mnvocâr as LICTTANTES remanescentes, na ordem de classificajao. sern prel uiro da
aplicação das sanções cabíyeis, observado o disposto no subitem i 1.3.

1.3 4 O praza de convocaçâo poderá ser prorrogado, uÍra vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte.
durante o seu transcuso e desde que ocorra motivo justificadà e ãceirà pera n"r.in"" v*,"ip"i a"'sÀo
BERNARDOÀ4A,

14.1. A licilante que ensejar o retardamento da execuçâo do cename, não mantiver a pÍopost4 fa.lhar ou fraudar na
execução do objeto licitado, comportar-s-e de modo inidôneo, fizer declaraçâo falsa ou cometer fraude hscal, garantido
o direitoprér'to da citaçâo e da ampla defesa, ficarâ impedida de licitar e cántratar com a prefeitura MunicipJàe SÀo
BERNARDoÀ4A, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquânto perdruarem os motivos d"t"r.ina1tes da puniçao ou
aJé que seja promovida a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aphcou a pena.

142. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o
IIcITANTE deveÉ ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das demais cominações legais.

14.3 No caso de inadimplemento, o CONTRÂTADO estará sujeitâ às segúntes penalidades:

14.3.t

t4.3.2

Advertência;

Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de I0% (dez por cento), calculada sobre
o valor do contrato, caso nâo sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

Mult4 moratória simples, de 0,4% (quatro decimos por cento), na hipôtese de atraso no
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fàtura:

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com
Adminislmção por peíodo não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação pública;

A aplicação da sanção provista no item 14.3.1, nâo prejudica a incidênçia cumulativa das

PREFEMURA MUNICIPAL DE SÀO NTNXANOO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇÂ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 8ó2 - CENTRO - §ÃO Bf,RNÁRDO/MA
CNpJr 06.125.389/0001_8E

14.3.3

t434

14.3.5.

t4.3.6.
penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuizo de hipóteses,

13. DÁ LICIl'ANTE YENCEDORA

14. DÁS S ADMINISTRÂTIVAS E PEN ALIDADES
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,uh

em caso de reincidência de atsaso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente preüstas, facultia a defesa prelra
do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens r4.3.1, 14.3.4 e r4.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de I ó (dez) dias
ú1eis.

14 5' Oconendo à inexecução de que trata o item 14.f, reserya-se ao órgão contatante o direito de optar pela ofena
que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguiàa, a Comissao
Permanente de Licitação - CpL, para as proüdências cúiveis.

14.6. A segunda adjudicaróri4 ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeira às mesmas condições
estúelecidas neste Edital.

111 -t_lpli:fu. 
das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da prefeitura Municipal de

SAO BERN ARDO/NIA

l5 l ' Na Licitaçâo para Íegistro de preço não é necessário indicar dotação orçamentáriq que somente será exrgida
para a formalização do contrato ou outro instumento hábil, conform" o Árt. 2", s2" do Decr;to Fede Íal no 7.g92/ZOl3
e alterações.

16.1 . A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrcto, conforme minuta constante no Anexo VIll.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estatrelecidas neste Edital e seus Anexos, estará únculado
integrâlmente à este instrumento, implicando na obngatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as
obrigações e condições de fomecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 o presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste ceÍame, farào parte integrante
do Contrato, independente de nanscriçào.

lT.l Oconendo desequilíbúo econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relaçâo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n' 8.666/93, mediante comprovaÇão documental e
requerimento expresso do contratado.

l8.l Os materiais/sewiços deverâo ser entregues/executados, na qualldade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservâncià destas condiçàes implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. -A Contratada obriga-se a substinur os
materiaiíserviços que pon'entura não atendam às especificaçôes, sob pena das sanções cabiveis.

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

18.3. os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de Referên

15.

17. RECOMPOSTÇÁO DO ECONÔMTCO.TTNANCETRO

DO TORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA
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19 l ' o pagamento será efetuado mensalmente. referente aos MateriaivServrços Fomecidos, apôs a comprovaçãode que a empresa contratada está em dia com as obrigações pour,u à s,"*rá-ã; aõ;;.:;;, ,ãái*,u u
:|r:s::ttação das Certidões Negativas de Débitos como o INss. Fcrs e cNDT- cãtiaao N.gutiil ã" óeui,o,Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (túnt) dias, contados da enrega da Nota Fiscar a" .^.".rçaà ão óu;ao,deüdamente atestada pelo setor competente. será verificada também sua regularidade com os rriurtos reaerais,mediante apresentaçâo da Certidão 

!9n]yrt.a Neegtiya, ou Certidâo Conjunta posiúva com efeitos a" N"gutiru, a"Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da Uniâo.

l9-2' E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipdada neste Edital, em especial acobrança bancária- mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicação das sançoes pi"uirri. n""*instrumento e indenização pelos danos deconentes.

l9'3 Nenhum pagamento será efetuado ao coNTltAT ADo caso o mesmo se encontre em situaçâo inegular emdesconformidade com item l9 I

20.l Qua'lquer pedrdo de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretaçâo do pÍesente Edital e seusAnexos deverá ser enüado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamenre ,o 
"i,J.ãçã 

ão-iiona o.compras Públicas www.nonaldecomorasor,rblicqs-com,br- aré 3 (trêgãas utuis ar,turior,l áat" i-"aírü*a.urr",
as solicitantes de esclarecimento devem se iduniif,"ar d*idamenie iícluindo cpfou cnpj.

20 l t ' Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edjtal;

20'l 2 os esclarecimentos aos mnsulentes serào comunicados a todas as demais empresas queteúam adquirido o presente EditâJ.

- 20. I 3. o Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úeis, contado
da data de recebimento do peÚdo. e poderá reqüsih; subsidios formais aos responsàveis pela elaboração do edital eqos anexos

2l I Conforme preüsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da dâtafixadapara recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá impugnaÍ o ato convocatório déste Pregâo, sendo que tais impugnações deverão
ser manife$adas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de cámpras púbiicas no 

"iJãruiíuuÀni*,www.oortaldcconrprasoublicas corn.brno prazo mencionado.

212. A impugnaçào não possui eleito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responúveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úieis, cont;do da data de
recebimento da impugnaçâo, conforme estabelecido no s l; do art. 24 ào Decreto 10024/19:

2l 3 Acolhida à impugnação cootra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

2[ 5 As empresas que não entarem com o pedido de IMPUGNAÇÃo do Edita.l no prazo estabelecido ztt.24 do
Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas
e regras previía nese Edital.

t Folha: Q_l

19. DO PAGAMENTO

DOS PIDIDOS DE ESCL ARECIMENTOS

21. DÂ IMPUGNAÇÂO DO ATO COIYVOCATÓRIO

+
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22' L os casos não previsos e as dúvtdas deste Edital serào resolvrdos pela comissâo permanente de Lrcitaçào, combase à legrslaçào que se aphca a modalidade er"gào, ;ú a eãia" ãi", n" t0 520/02 e subsidiarramente. no quemubeq as disposições da Lei n" 8.6ó6193 e suas alierações port"*r., -

22'2 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de são Bemardo,MA direito de, no interesse da Administraçâo, anulaÍou revogar, a qua.lquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões de interesse puulico à"Jã."r" a.faÍo srperveniente delidamente c{rrnprouado, pe.tinent" e sú.r*ii piã;urtin.u' trr 
".rdri;'d;;;;á;ãirra_ru po,ilegalidade, de offcio ou por provocação de terceiros, ."diu;i;p;;;;;ãcnro e deüdaÍnenre fundâmentado.

22'3 . A püticipàçâo.neste Pregão implicará na aceitaçâo integral e inetratável de suas normas e observâncra dospreceitos legais e regulamentares, ressalvados o direüo ie imprlr"çáo. à" ,."*ro.

?21 -o,"-bj."]" 
da presente licitação proderá sofrer acréscimos ou supressões. conforme previsto no s l. do Art. ó5da Lei 8.666/93

22 5' Nâo havendo expediente na data fixada para a úertura da sessâo da licitação, ou oconendo quaiquer fatosuperveniente que rmpeça a realizaçâo do.certame na data marcad4 a sessão será auioá,i.r."nt" oãJrJãi p"ru oprimeiro dia útil subsequente, no mesmo local, erd"r"ço 
"tet 

ônicã 
" 

iãr'ano -,"r,or.*te estabêlecidos, desde quenão haja comunicaçâo do pregoeira em contrário.

22'6' o desatendim-ento de exigências formais rão essenciais não imponará no afastamento do licitante, desde queselam possiveis as aferi@es das suas qualificaçôes e a exata comp.eensâo du ,ru proposl ari-i"l,ãâriãia" a"sessào pública deste Pregâo.

227' cas seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarào sob a guarda do pregoeira, quedesignará nova data para a continuação dos trabalhos

Processo
Fol
Ru

ha:.

22.8. O presente Edital e seus Arexos. estarão à disposiçâo dos interessados. gratuitamente, no endereço do poíal
om br.

de Compras Públicas - endereço poíaldecorn rasoublicas

23 1' Constituem anexos do edital e dele fazem paÍe integrante, independentemente de tÍanscrição, os seguintes
aÍlexos:

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

23.1 2Anexo II - Modelo de Declaraçâo de edquadramenúo de MElEpp.

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

23 1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Coúecimento do Edital

23. L5 Anexo V - Modelo de Declaração que nâo emprega menores.

23 1.6 Anexo VI - Modelo de Declaraçâo Veracidade

22'9 o fomecedor de outra unidade.da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apresentar, adeclaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela secretarià a" rcononriu Finanlas ou Fazenda il'Ê;;. qr"haja tributado a operação

22. DAS

23. DOS ÁNf,XO§

?
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22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Regrstro de Preços

22.1.8 Anexo MII - Minuta do Contrato

SAO BERNARDO/ DE 202t

El\za. o Lima

Folha:_
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EDITAL DE Lt( rrAÇÂo
pR-EcÂo TLETRôNt( o sRp tv uJ7l202r

ANEXO I

Objeto de aATRegisÚo futura fomPreço e I mentoc dep ul amentos areseq p hospital neca5 esslparâ d daadesPrefeitura unN{ de São B..mardcipal o,Ma.

NR LOTE I - AR]IÍ IO DE AÇO
DESCRI AO

IINIDADE QUANT PREÇO
TINITÁRIO

VALOR
TOTAL

cnl
Armário de aço com 02 porta, med. 195x90x30 Unidade l6

2 Armário suspenso em aço para primeiros
socorros em aço com 0l portq com 02
rateleiras

Unidade 12

Armiírio
e laterais

vtrine em aço com 0l port4 prateleira
de vidro

Unidade 12

4 Armário vitrine em aço com Ol portas,3
ateleiras med. 1 60xl 5x40

Unidade t2

Armário vltnne em aço com 02 portas, 3
rateleira med. l60x35x70

l0

6 Armário vitrine em aço com 02 portas,
Íeleira e laterais de vidro

Unidade 1,2

7 Arquivo de aço com 04 gavetas corrr, pasta
s med: i 33x46x60

Unidade I6

NR

DESCRI Ão
LOTE II - AUTOCLAVE trl{IDADE QUANT PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade minimo
de 12 litros

Unidade 10

2 ave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou anaiógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade minimo
de 2l litros

Autocl Unidade l0

Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógrca" câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade minimo
de 25 litros

Unidade 6

4 Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo
de 75 litros

6

NR LOTE III - EQUIPAMENTO§ DIVERSO§ I
DESCRI o

UNIDADE QUANT PREÇO
TNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I r odonto co Unidade 12
2 giúiertriC a aLabor IIto tecnoal ofug po para

otub S 04de 28até amo em di
Unidade 4

t

TER]IIO DE REFERENCIA

atender

I

Unidade

I
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3 Compressor odontológico - câpacidâde nlinimo
de 50 liÚos

Unidade l0

I CPAP - Com umidificador, compensação,
máscara nasal

Unidade I
CPAP - Com umidificador, compensação,
máscara nâsal Adulto

Unidade 4

6 capacidade até 4litrosemDestilador de
hora

úridade 8

NR LOTE ry- EQUIPAMENTOS DIVERSOS
TI

DESCRI o

TJNIDADI] QTlANT PRE,ÇO
T]N ITARIO

VALOR
TOTAL

I com di a Unidade t0
2 Foco clinico pintado: haste flexível a.ltura Unidade IO

Foco Refletor Ambulâtorial - Iluminação de Unidade l0

1 limerizador de resinas - com fio Unidade 6
5

0 a,rl50x0 38x0 ll
Negatoscópio de 0l corpo med. Unidade IO

(r Negatoscópio de 02 corpo med. 0,50x0,76x0,1I
lnox

Unidade 6

7 Oímetro de Pulso - Ponátil (de mâo) com I

Sensor
Unidade t2

NR LOTf, V- EQUIPAMENTOS DTVERSOS
t

DESCRI o

TJNID,{DE QT,{NT PREÇO
T]NITÁRIO

VALOR
TOTAL

I Cardioversor bifásico life 400 Plus Unidade
2 Desfi brilador Automático Portátil Cardiaco

DEA
Lrnidade 5

l Reanimador adulto em silicone com reservatório
(BVM) RessuscitadoÍ totalmente autolayável e
desmontável; livre de látex; composto por
borracha de silicone; desenvolüda pelo princípio
de parede dr4rla. deverá permitir remnhecimento
üsual e tátil quaÍlto a pressâo exercida com
limitaçâo de pressâo integrada para evltar a
compressâo com força excessiva em casos de
obstrução de üas aéreas. FORMA DE
APRÊSENTAÇÂO: com bolsa reservarório de
oxigênio de 1.5 L, vátnrla antirrefluxo;
acompaúado de duas máscaras faciais
adaptáveis, de tamanhos diferentes, que
permitam boa adaptação à face do adulto ou da
criança OBSERVAÇÀO(ÔES) regrsrÍo vigenre
de autorizaçâo na ANVISA.
ACONDICIONAMENTO: embalagem originat
de fábric4 com identificação e quantidade de
materia.l

Unidade .1

4

vM Ressuscitador totalmente autoclavavel e

Reanimador neo em silicone com reservatório Unidade l

Detector Fetal * Portáril, di,ital.

regulável com rodas.

LED, haste flexível

I

I
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO - SÀO BERNARDO/I}íÁ
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; liwe de látex: composto por
borracha de silicone, desenvolvida pelo principio
da parede dupla; deverá peÍmitir reconhecimento
visual e tátil quanto à pÍessão exercid4 com
lrrrutâçào da pressâo integrada para evitar a
compressão com força excessiva em casos de
obstruçâo das üas aéreas. FORMA DE
APRESENTAÇÀO: com bolsâ reservatório de
oxigénro compativel com o tamaúo corporeo.
válvula antirrefluxo; acompanhado de duas
máscaras faciais adaptáveis, de tamanhos
diferentes, que permitam boa adaptação à face do
neonaro OBSERVAÇÀO(ôES). registro
vigente de autorização na AI{VISA
ACONDICIONAMENTO: embalagem original
de fábric4 com identificaçâo e quantidade de
ntaterial.

desmontável

5 Reanimador pediátrico em silicone com (BVM)
CARACTENSTICAS(S) Reservarório
ressuscitador totalmente autoclavavel e
desmontável; lirre de látex; composto por
bonacha de silicone, desenvolvida pelo princípio
da parede dupla; deverá permitir reconhecimento
visual e trí,til quanto à pressão exercid4 com
limrtaçâo da pressào integrada para eütar a
compressão com força excessiva em casos de
ob ão das vias aéreas

NR LOTE VI - CARROS PAR,{
TRÂNSPORTES DIVERSOS

DESCRI o

TINIDÁDE QT]ANT PREÇO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

I Carro abastecimento intado Lhidade IO
cuba em Unidade l0

Carro cuba totalmente inox Unidade 5

I
com balde e bacia inox med. 0 8580x0 46x0
Carro curativo inox com rodizio com suporte Unidade t2

5

balde e bacia med. 0 8580x0 46x0
Carro curativo pintado com rodizio mm
S

Unidade t2

6

ara balde e baçia med. 0 8580x0 4óx0
Carro curativo pintado com rodiáo sem Unidade t2

'1 Carro emergência pintado; com 03 gavetas
sendo 01 com diüsória em pvc para
medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup
PARA monitor, sup. PARA cilindro com
velcro, tampo inox, lábua de massagem em
acrilico rodas de 5"

Unidade l0

8 Carro emergência pintado; com 03 gavetas
sendo 0l com divisória em pvc para
medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup
PARA monitor, sup. PARA cilindro com
velcr toral mente i rodas de 5'

Urudade 3

Carro cuba ; estrutura pintada.

II

I
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PRÁÇA Bf,RNÂRDO COELHO DE ÁLMEIDA N'862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CIypJ: 06. I 2S.389/00Ot -6E

9 Carro emergência pintado; com 03 gavetas
sendo 0l com diüsôria para medicamento,
prateleira inferior, sup. Soro, sup. pARA
monitor, sup. PARÂ cilindro, tamfro inox, tábua
de massagem ern mdf, rodas de 3". Med.
70x54xl06cm

Unidade 8

aÍro maca pintado com grade lateral móvel
pintada; com rodiáo, leito estofado med
1.90x50x80.

C Unidade 1

t1 macâ totalmente inox com rodizio-
suporte de soro inox e borracha de proteção
med. l.9Ox5Ox80.

Carro Unidade ,l

t2 Carro pam trmsporte de bandelas; com 3
prateleiras pintadas; rodizio, com borracha de

60xl 00ào med. 0 90x0

Unidade 4

t3 Carro para transpone de roupas fechido
pintadot 02 poÍtas; 03 prateleirx ; rodiáo e

ão med. 0 90x0 6Oxl.00borracha de

Unidade 4

l4 Cano para cilindro de oxigênio com rodizio e Unidade l0

I5

85corrente 46x0ueno med 0 80x0

Cano para cilindro de oxigênio com rodiâo e Unidade l0

Caro ara tranintado dc Unidade 4
1'.7 Carro térmico para transporte de bandejas

fechado inox; 02 portas; 03 prateleiras ; rodíao
ào med 0 90 60x1.00e bonacha de

Unidade :1

NR
DESCRI Ão

LOTE VII - CADEIRAS E MESAS T]NIDADE QUANT PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

adeira para acompanhante encosto Íeclinável,
ilssento, encosto, sup. PARA braço e sup. pARÁ
C

estofados

Unidade t2

2 Banqueta - caracteristica fisica especificação
material de confecção aço inoidável regulagem

aSsento ratoflode altura

Unidade ,1

totalmente inox Unidade
4 Cadeira de rodas banho fixo Unidade l0
5 Cadeira de rodas ral ada neus macr Unidade t0
6

encosto de a ntada

Cadeira hospitalar simples com assento e tjnidade l0

7

encosto e b estofado

Cadeira para coleta de sangue pintadã com
a5

Unidade 10

E Mesa auxiliar ino4 sem gaveta, sem rodas
med. 40x60x80

Unidade l0

9 Mesa auxiliar pintada sem rodizio med
93x50x80

Unidade l0

l0 Mesa auxiliar pintada; com gavet4 sem rodas
med.40x4Ox80

Unidade 10

1l Mesa de cúeceira com pona e gaveta pintada
med.45x4Ox80

Unidade t0

l2 Mesa de mayo pintada com rodizio àm
a lnox

Unidade l0

corrente qrande

Cadeira de rodas adulto:

/')

a

I

I
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13 ginecológica pintada com leito estofado,
porta coxa estofada e gaveta inox. Med:
l.80x55x80cm

Mesa Unidade IO

ll Mesa ginecológica pintada; leito inoi; porta
coxa estofado e gaveta inox med:
I.80x55x80cm

Unidade l0

t5 N{ esa para refeição estrutura tubdar pintado
com ro em mdf

tJnidade IO

16 NIesa semicircular inox com rodizio med
L 20x40x80cm

Unidade

t7 Mesa semicircular pintada com rodízio med.
1.20x40x8Ocm

Unidade l0

18 Mocho pintado com assgnto e encosto estofado Unidade l0

l9 Mocho pintado com assento giratório estofado
sem encosto

t0

20 Mocho pintado com assento giratóno estofado
sem encosto com rodas

Unidade t0

21 choN'O talto n1ente noxI n')SC coencoÍo m rodas Unidade l0
22 rona aniculâvel, assento/encoío braço e

pemas estofados (coberta em nâpa) descanso
dos pés que movimentam-se j unto com a

Polt

estrutura tubularinclin do encosto

Unidade l0

LOTE VIII _ BER ECO ôES
NR DESCRI o T'N IDADE QT ANT PREÇO

TINITÁRIO
vALOR
ToTAL

Berço infantil, grade fixa, sem colchão med
80x52x90 t.hidade 20

2

acrilico estrutura de ou fbrro

Berço para Recém Nascido - Rodizios, cuba
o

tJnidade t0

3 Colchào talar adulto em n a d26 Unidade 50
4 Colchão italar infantil em n aü6 Unrdade l0

Coxim a ber Unidade 2o

NR
DESCRI AO

LOTE L\ _ CAMAS T]NÍDADE QTJANT PREÇO
T]NITÁRIO

VALOR
'TOTAL

cotn ade ntada . Med. L90x90x70
Cama de fawler adulto;02 mov; com rodízio Unidade l2

Cama de parto com 2 partes, uma fixa com
porta coxa e outra com rodizio, estrut. Jnox:
leito estotàdo I.90x70x85

Unidade 8

l Cama de parto com 2 partes, uma fixa com
pofta coxa e outra com rodizio: estrut. Pintada:
leito estofado t.90x70x85

Unidade 8

4 Cama fawler infantil 02 mov; com rodiâo, com
ntada med. 1.50x65x60

Unidade )2

5 Cama fawler semi-luxo:02 mov, cabeceira e
peseira em poliuretano injetada, com grade

com rodizio. Med. I.90x90x70nlada

Unidade l0

'l
I

com rodas

Unidade

I

I

I

I

I

I
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Secreário MunicipaJ
Francisco das Chagas CawaÍho

6 Cama semi-luxo; elétrica;02 mov; controle
remoto a fio. cabeceira, peseira tubular; grades

com rodílo. Med. L90x90x70

Unidade lo

7

m rodizo med. 1.50x65x60ntada co

Cama simples cabecoira móvel infantil; com Unidade t2

li Cama simples cabeceira móvel; sem rodizjo:
com med. L90x90x70

Unidade t2

NR
DItS('Rl Ào

LOTE X - CAMAS IIN IDADE QtlANT PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Biombo duplo com rodizio e com lona med.
t .24 .'15

Unidade l0

2 Biombo duplo sem rodizio e com lona med.
1.20x1.75

Unidade 10

Biombo triplo com rodizio e com lona med.
1.80x1 .75

Unidade 10

I Biombo triplo sem rodizio e com Iona med.
1.80x1.75

Unidade t0

5

I med. L9Ox55x80móvel com ía
Divà estrutura pintâda; leito estofado; cúeceira Unidade l0

6 Divã luxo, esúutura pintado; com 02 portas e
03 gavetas,0l prateleir4 leito estofado coberto

conl Íta med. 1.90x55x80en1

Unidade 6

Valor total RS

Recurco
Financeiro Recurso Próprios e Federal

Dotaçâo
Oryamentária

Dotaçâo OrçaÍnentária:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária" que somente será
eigida para a forma.lizaçâo do contrato oü outro instrumento hiiôil, conforme o Art. 7, §2" do Decreto
Federd n" 7.89212013 e a.lterações.

Justificativâ
Justifica-se
hospi talares

a pretensão da fúura conúataçâo de equipamentos hospitalares
se fazem necessário para atendimento da Secretaria de Saúde.

Os Equipamentos

Vigência do
Contrato

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2(doze) meses.

Prazo d€ Entr€gâ
Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento
Prazo: l5 (quinze) dias úteis após a Ordem Fde meco nlen to azo ve no men torrevoga Descump
esta et asto san tratladminis vas sdade dascontr no Item { taiEdi

ao Por lote
Locâl de entre Sede da Prefeirura Munici de São Bemardo.Ma

Unidade
Fiscalizadora Selor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal

I
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PREFEITURÁ MUNICIPAL Df SÂO BERNARDO
E§TADo Do MÁRANHÂo

PRAÇA BERNARDo CoELHo DE ALMEIDA N. E62 - CENTRo - SÃo BERNARDonuÁ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ED|TAL DE LtCtrAÇÀo
PREGÂo elrrnôtrco sRp N" 037/2021

ANEXO II

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO,&4A

RCf,: PRTGÃO ELETRÔMCO SRP N"O37i2O2I

Prezados Senhores,

emoresa) CNPJ n' sediada em
(endereco completo) , por intermedio de seu representante legal Sr(a)

portadoÍ(a) da CaÍteira de ldentidade no e do CPF
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara_ sob as penas da

lei, que se enquadra na condiçâo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de
14112/2006. Código do ato: 316 Desoição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

de de 2021

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

(Obsewaçâo: em caso afirmaúvo, assinalar a ressalva acima)

Df, ,ADR{MENTO ME/EPP

0



Proce
Folh
Ru

PREFETTURA MUNICTPAL DE SÃo BERNARDo
ESTADo Do MARANHÁo

PRAÇA BERNARDO COELHO Df, ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/DtA
CNPJ: 0,6.125.389/0fi)l-8Il

_ EDTTAL qE LTCTTAÇÀO
PREGAO ELETRONICO SRP N" O.]7/202I

ANEXO III

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A

REf.; PREGÃO ELETRÔMCO SRP N'037/202I

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representanle legal da emprcsa (nome da
empresâ) . CNPJ no DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2", do art. 32,
da Lei n" 8.666i93 que até esta data, não oconeu nenhum falo superveniente que seja impeditivo de sua habilitação
na licitação em epigmfe.

de de 2021

(nome, cargo, e assinatum do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, deüdamente idenüficado)

).

INEXISTENCIA DE IMPEDITIVOS

»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CÉNTRO - SÂO BERNARDONUA
CNpJ: 06.12S.389/0001-88

EDITAL DE LICITACÂO
PRECÂO ELETRÔNICO SRP N" 037/202I

ANEXO IV

Ilma. Sra"
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A

REf,: PREGÂO ELETRÔMCO SRP N'O]7/202t

Prezados Senhores,

_(nome da empresa) CNPJ n' sediada em _(endereçocompleto)- por intermédio de seu representante legal Sr(a) _ ponador(a)
da Carteira de Identidade n" e do CPF n' DECLARA, que tem pleno
conhecimcnto do refcrido Edilal c seus Ancxos, bem como, que recebeu todos os documentos c informações
necessá'nas, os quais possibilitaram a correta elaboração da respecíva proposta comerctal. e por nào tmpugnar o
presente Edital conforme aí. 24 do DecÍeto t\o24/ l9 ou participarem do presente certame, Declara por firq que
aceita e se submete à todas as condiÉes estabelecid as no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qua.lquer
ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente

de 2021

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

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

), de

CONHECIMENTO DO EDI'IAL
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PREFEITURA MLTNICIPAL DE SÃO BERN,{RDO
ESTADO DO NIARANHÀO

PRAÇA Bf,RNARDO COELHO Df, ALMEIDA N'862 - CENTRO - §ÃO Bf,RNARDOA{A
CNPJ: 06. t 25.389/000 I -t8

EDITAL DE LTCITAÇÃO
PREGÀo ELETRÔNTCo sRP N" 037/202I

ANEXO V

Ilma. Sra"
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A

REf,: PREGÂO ELETRONICO SRP N"037/202I

Prezados Senhores,

ínome dâ emoresa) . CNPI n' sediada em
(endereco comoleto) poÍ intermedio de seu representante legal S(a)

portador(a) da Carteira de ldentidade n' e do CPF
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, dc 21 dejulho de

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999^ que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em fabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatoÍze) anos. na condiçâo de aprendiz ( ).

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

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observaçâo; em caso afirmativo, assinaJar a ressalva acima)

DECI-ÁRAÇÂO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCTSO XL\III DO ART. 7" DA CONSTITT[ÇÀo reorRÂr
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PREFEITUR{ Mt]NICIPAL DE SÂO BERNARDO

ESTADo Do MARANHÃopRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA x. aez _ cÉxrRo _ sÂo BERNARDon!íA
CNpJ: 06. 125.389/00 t-88

EDITAL DE LlCITACÃO
PREGÀo ELETRÔNICo sRP N" OJ7i2O2I

ANEXO VI

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipal de São BemardoÀ4A

RCf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"037/202I

Prezados Senhores.

íno da
co

no

por intermédio de seu representante
Carteira de Identidade n'

CNPJ n' sediada em
legal S(a)
e do CPF

portador(a) da
DtrCLARÁ. cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são

veridicas, conforme palígrafos 4'e 5o do art. 26 do decreto 10.024120t9

de 2021

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

(Observaçâo: em caso úrmativo, assinalar a ressalva acima)

Folha: CQ\ .
Rubrica: P

DECLARÂÇÁO DE VERACIDADE

.....( ), .. de

9
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do MARANHÃo

PRÂÇA BERNARDO COELIIO DE ALMEIDA IV" AOZ _ õÉIVTNO - SÂO Bf,RNARDO/MA
CNpJ: 06.125.389/0001-89

EDITAL DE LICITAÇÁO

ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATryO N'. 2O2IOO53 /2021 - CP L

V'{LIDADE: l2 (dozc) meses contâdos â partir da datâ de sua-pubticação no Diário Oficial dâ Uniâo ou doEstado do Mârenhâo ou do município de SÂb BERNARDO,T! A/MA

Pelo presente instrumento, o Municipio de são Bemardo&ÍA, Estado do Maranhâo, com sedeadministrâtiva. n^ prefeitura U"ii.ipuf, localizâda ra
inscrita no CNPI sob o no

os preços da empresa
. representado neste ato pelo gestor responsavel RESOLVE, registrar

com sede na
cidade representada pelo

nas quantidades estimadas na seçâo quatro desta Ata de Registso de preços, deacordo com a classificação por etas alcançada por item, atendendo as condições preustas no instrumento convocatório
e :§ constantes desta Ata de Regstro de Preços, suleitando-se as pafies as normas constantes da Lei no 8.666/93, Lein' I0.520/2002. Decrero no t0O24itq. Lei Complementar n". 12312006 e suâs altera@es, e em con formidade com asdisposições a seguir;

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% ( por
c€nto) dos quantitativos registrados na Ata de Registrc de Preços durante sua vigência, e ainda

, inscnta no CNPJ sob o no

l ' I - '4' presente licitação tem poÍ objeto o Regrstro de Preço para futura fomecimento de eqüpamentos hospitalares,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São BernardoÀ4A, conforme 

"onaiç0", " 
esp""ificaçoo

constantes nesta Ata, no Edital e seus ançxos.

I LI - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃos E ENTIDADES a firmarem confatações nâs quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitaçôes especificas para aqúsição do(s), obedecidas a legislaçâo pertinánte, sendo
assegurada ao detentor do regrstro a p.eferência de fomecimento, em igualdade de condiçõis.

2..1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua ügênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autarqúas federais, estaduais ou municipais de órgãos púbticos, estataisãu ainda de regrme
próprio que nâo teúa participado do certame licitatóno mediante preüa consLdtà ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não paniciparam do registro de preços, quando desej arem fazer uso da Ata de Regrsro
de Preços, deverão manifestar seu interesse jmto ao órgâo gerenciadór da Ata, para que este indique os possireis
fomecedores e respectivos preços a serem praícados, obedecida a ordem de classificaçãà.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obsewadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitaçào ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos regiírados em Ata, desde que o
fomecimento nâo prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

deconente das adesões à ata de registro de preços não poderá excedeq na tolalidade, ao dobro do q
tatr\o

MINTITA DA ATA DE REGI§TRO DE PREÇOS N.. 03712021.
PREC.ÃO ELETRÔN ICO SRP N' 037 t2021

CEP:

2. ÁDESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTYC| PÀNTES



item regiírado na ata de registro de preços parao órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente
do número de.órgàos nâo participantes que, desde que devidamente cornp.ouáda á u*tug"n1 

" 
o 

"u.priÀ"nto 
a*

exigências da legislação vigente

PREFEITTIRA MLINICIPAL DE SÂO BERNARDO
f,STADO DO MARANH,ÂO

PRAÇA Bf,RNARDO COf,LHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/ rÁ
CNpJ: 06.125.3E9/0ü)I-88

3.1 - O gerenciamerto deste insrumento caberá a prefeitura Municipal de Sâo BemardoâVÍA .

3.2 - A Presente Ata terá r'alidade de 12 (doze) meses, contados a panir de sua publicação no Joma.l Oficial do
EstadolN4A.

3 3 - A secretaria panicipante desta Ata de Regrstro de preços é a secraaria Municipal de Saúde;

4. I - O preço a quanhdade e a especificaçâo dos serüços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados
na tabela abaixo:

EM PRESÁ DESCRIÇÁO
DO ITEM

MARCA. UNI) QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - 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 solicilação e pedido efetuado pelo departamento de compms
da Prefeitura Municipal de São BemardoÀ,ÍA.

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

especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuars pre1uízos decorrentes do descumprimento das condições
estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a

alender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução dos atos de sua reçonsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessá,rios à garantla da plena operacionalidade do fomecimento. inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçâo de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do pÍeço registrado, não poderá ser alegada
como motivo de força maior paÉ o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a exrmlrà
das penalidades a que eslá sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitua Municipal qualquer alteraçào ocorrida no endereço, contâ
outras julgadas necessàrias para o recebimento de correspondência;

ae
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6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislaçào de segurança e Administração no traba.lho, preüstas nas normas
regulamentadoras pertinentes,

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
deconentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta pÍef;ituÍa:

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçâo de sua paíe, pelos
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contrarada adotar todas as mejid* pr"u"rtiu*, 

"ornfiel observância à exigências das autondades competentes e às disposi$es legás vigentes;

6.9 - FomeceÍ os pÍodutos, cônforme esípulado neste edital e de acordo com a proposta apresenlada;

6. l0 - O atraso na execução caberá penalidade e san@es previstas no item I2 da presente Ata.

PREFEITT'RA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÁDO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COELTIO DE ALMf,IDA N'E62 - CENTRO - SÂO BERNARDONUA
CNPJ: 06.12S.3E9/0001-88

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

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

7.3 - Efetuar o pagamento á emprcsa nâs condições estúelecidâs neste Edital;

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

7.5 - Neúum pagamento será efetuâdo à eÍnpresa detentora do regisrro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigâção. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçÀo monetáriag

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contÍatado.

8.1 - O pagamento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria

responsável ;

8 2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fomecido, de acordo

com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constâtâdo alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, 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 pagamento isentará o FORNECEDOPJCONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem
r mplicarà acertaçào defi nitiva do fomecimento.

8 5 - O Coníatante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os
que forem negociados com terceiros poÍ rntennédio da operaçâo de "factonng";

E. DO PÁGAlITENTO

q
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8.6 - As despesas bancárias decorrentes de nansferência de valores para outras praças serÀo de responsúilidades do
Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente At4 admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instrumento a panir de determinaçâo municipal,
cabendoJhe no máümo o repasse do perc€ntual deteÍminado.

9 2 - OJ preços registrados que sofrerem revisâo não poderâo ultrapassaros 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 seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedoq
mediante correspondência, reduçào do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convoçlu, nos termos
da legislaçã.o vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta
ata de reglstro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação

9.5 - Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média
daqueles açrurados pela Prefeitura"

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

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa ,Ata de Registro de PÍeçrs;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente dese Registro de Preços,
nas hipóteses prwistas nos incisos I a K[, XVII e X\4II do art. 78 da Lei 8.666/93;

V c) em quaisquer hipóteses de execuçâo total ou parcial da requisiçâo/pedido dos prodúos deconente deste registÍo,

d) os preços reglstrados se apÍEsentarem superiores aos praticados no mercâdo;

e) por Íazões de interesse público dwidamente deÍnonstradas ejustificadas;

Í) descumprir qualquer dos itens da cláusuls sexta ou sétima.

10.2 - Oconendo cancelanento do preço regisrrado, o fomecedor será informado por correspondência, a qual será

J untada ao processo adminisrativo da presente Ata.

10.3 - No casô de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicaçâo será feita por
publicaçâo no Jomal Oficial do Estado,MA, considerando-se cancelado o preço regisfado a partir da ütima
publicação.

10.4 - A solicitaçâo do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitur4
facultando-se a esta neste caso, a aplicaçâo das penalidades preüstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do pÍeço reglstrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, rel
fomecimento do item.

vas ao
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10.6 - caso a Prefeitura nâo se utilize da.pre-rrogativa de cancelar esta Ata" a seu exclusivo critério, poderá suspender
a slrâ execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FomecedoÍ cumpÍa integr*trrt"nt" u aoraçao 

"ãít "t ainfringida.

I0 7 - A Ata de Registro de preços será cancelada automaticamente nas següntes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de valídade;

I l.t - Os pÍeços apresentâdos nâ pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos direros e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabarhistas, ."g*o.,-Ã"úr,-iu"ro 

"outros necessários ao cumprimento integral do objeto destâ Ala de Registros de preços.

12. I - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edita.l, sujeita à contratada a multas,
consoante o caput e §§ do art. 86 da t ei 8.6ó6193, incidentes sobre o valor da Nota de Emfenho, na forma seguinte:

â) afaso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6'(sexto) até o limite do IOP (déciÍno) di4 multa de 04% (quatro por cento), caÍacterizândo-se a
inexecução total da obrigação a partir do I lo (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem preiúzo das sanções cominadas no art 87. I. III eIV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçâo total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de SÃO BERNARDO/M,I arravés da Secretada Municipal de Administraçao poderá,
garantida a préüa e ampla defes4 aplicar à Contrâtada multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatríria recusaÍ-se a retiral a notâ de empeúo injrstificadamente ou se não apresentar situaçào
regular no ato da feitura da mesm4 gaÍantida préüa e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

I 2.1. L Multa de até loplo (dez por cento) sobre o valor adj udicado;

12.3.2. Suspensâo temp,orária de participar de licita@es e impedimento de contrataÍ com o Municipio de SÃO
BERNARDOÀ.,ÍA, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar clm a Adminisaação Pública Municipal.

PRXFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
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12.4 - A licilante, adjudicatária ou contratada que deixar de enúegar ou apresenl documentaçâo falsa exigida para
o certame, ensejar o ÍetaÍdamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçào
do contrato, componar se de modo inidôneo ou cometer liaude fiscal, garantidaprévia e ampladefesa, frcará impedida
de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Municipio de SÃO
BERNARDOÂVíA solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual periodo, sem
prejúzo da ação penal corresçnndente na forma da lei;

12.5 - A mutla eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer 1us,
acrescida dej uros moratórios de I -clo (um por cento) so mês- Caso a contratada nôo tenha neúum valor a reçeber deste
órgão da Prefeitura Municipat de SÃO BERNARDO,MA,, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
mntados de sua intimação, para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo. não sendo efetuado o pagamento,
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para
ainda a Prefeinua proceder à cobrança.judicial da multa:

que seja inscrita na diüda ativa do Municip do,

Prn""n.qUlW2fu
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12'6 - As mu'ltas previstas nesta seçâo não eximem a adjudicatária da reparaçâo dos eventuais danos, perdas ouprejuizos que seu ato punível veúa causar ao Municipio dã SÂO BERNARDO,&IA.

12 7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco.; dias úteis, contados da inúmaçâopor paíe da secretaia Municipal de Adminisrração, o respecívo va.lor será à"t*úao ao, .ieJi;;;;"-;r;;**,
com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes Íúo forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscriçâo em Divida Ativa e execução pela procuradoria Geral do Municipio;

12 8 - Do aro que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimaçao,
podendo a Administraçào reconsiderar sua decisâo ou nesse prâzo encaminhá-la devidamente rnrorãuáu pu,u u
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. I - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serâo objeto de processo l udicial da forma legalmente preuíq
sem prqúzo das demais corninações aplicáveis

l4 I - As despesas decoÍentes dâs contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, coÍerão à conta de
dotâção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a pixente Ata, L quais serão elencadas
em momento oportuno:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

15. t - As partes ficam, aindq adstritas às següntes 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.

Il - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico lSRp
n".037/2021e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorente do presente registro para qualquer operaçâo financeira, sem
pre\4a e expressa autorização da Prefeitura

16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO.4úA, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer queslôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administraúva, renunciando a qualquer outro, por mais pnvilegrado que seja.

16.2 - e por estaÍem de acordo, as partes firmam a presente Ats, em 03 (tÍês) úas de igual teor e forma para um só
efeito legal, ficando uma via arqüvada da sede da CONTRATANTE, na forma do A.t. 60 da Lei 8 666/93.

sÃo BERNARDO,4\,ÍA - MA, _ de _de2O2t.

. EDITAL DE LICITAÇÀO
PRECAO ELETRONICO SRP N" 037/202I

I]. DOS ILTC]ToS PENA]S

/,5. DAS DISPOSIÇOE' FINAIS

t6. D0 FORO
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,{NEXO VIII

ÇoNTRATO PE SRP N' _/2021.
PROCESSO ÁDM IN I STRATIVO N' 2O2IOO53/2021 .CPL

CONT'RATO DE TORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBR4M À PREFEITURA MUNICIPAI, DE SÃO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MÀRAM]ÃO E A
EMPRESA (...).

Por esre instrumento particulal a pREF EITLIRÁ MUNtclpAL DE s,Ão B I,:RNÁRD?MÁ, situada à
.........................., SAO BERNÁRDOIN4A-MA. inscrita no CNpJ sob o n" ........ . .. ........ , neste ato representada
pelo prefeito municipal, Sr. ..... ........ .. . portador do Cédula de ldentrdade n" .... .......... .......... e
do CPF n" a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada nâ

inscrita no CNPJ sob o no ............................., neste ato representada pelo ................. .........., Sr....... ...... ,ponadordaCéduladeIdentidadeno.......... edoCpFn...........................,aseguir
denominada CoNTRATADA, acordam e justam frrmar o presente contrato, nos termos da Lei n. 10.520/02,
Derrcto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lci n" g.666/93, assim como pelas
cláusulas a seguir expressas:

Cláasulq Prin eirs - DO OBJETO:
I . L Regtstro de Preço para futuras fomecimento de equipamentos hospita.lares .paÍa atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA.

Cláusula Segunda -DO FUNDAMENTO LEGAL:
2. l.Este contrato tem como amparo legal a Iicitação na modalidade Pregâo Eletrônico SRP no 037/2021 e rege-se
pelas disposi@es expressts na Lei n' 10.520/02, Decreto n" 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as
disposi@es da Lei n'8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de
preços apresentada passa a inlegrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VAI,OR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagaÍá à Contralada o valor global de R$ _
(...), conforme descrição dos produtos abaixo:

TTEM DESCRIÇÀO DO PRODUTO MÀRC,\ UN Q'IDE v.uNll' V TOTAL

0l

02

03

04

(Tabela llustrativa)

Clát,sula Quaria - l)OS RECUF*SOS FINANCEIROS:
4. t.As despesas dec![entes da presente licitação correrâo por coata dos recursos especificos consignados no
orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias,
aÍavés de ordem de fomecimenlo conespondente:
DOTAÇÂO:
Na Licitaçâo para reeistro de preço não é necessário indicar dotação orçamentáúA que somente será exigida para
a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o AÍ. 7, §2'do Decreto Federal n'?.892/2013
e alterações.

MINUTA DO CONTRATO

I I I

q



Cldlltsula Sexts - DO FORNECIMENTO E LO(ÁL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de
Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância desas condições impUcara recusa sem que caiba
qualquer tipo de reclamaçâo por parte da inadimplente. A Contratada obilga-s" à substituir os produtos que
porventura nâo alendam às especificações, sob pena das san@es cúiveis.

6.2. Os produtos deverão ser fomecidos integralmente e de forma ininteÍrupk"

6.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito
horâs) às l2:00h (doze hoÍas).

Chittsula Sahw - DO PAGAMENTO:

Processoll0
q

Rubdca: 1-
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7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o pÍotesto de titulo, sob pena de aplicação das sançôes previstas
neste instrumento e indenizaçâo pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante
a Seguridade Socia.l e Tributos Federais, conforme item 7. L

7.4.4s Notâs Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fomeqmento.

clóasub oirava- DA RECoMpo$ÇÃO DO EgUrr.ÍBRrO ECONôMICO-FINANCETRO DO CONTRATO:
8.l.Oconendo desequilibrio econômico-financeiÍo do contrato, a Administração poderá restúelecer a relaçào
pactuadq nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n" 8.666/93, mediante comprovação documentâl e
requenmento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCAUZAÇÃO:
9.l.Conffatante indicará uma pessoa de seu pÍeposto paÍa exercer as atividades de fiscalização dos pÍodutos
recebidos.

Clúasula Décbrur- DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDADES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da ContÍatante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada
perceber o valor ajuíado na forma e prazo convencionados
l0.2.Consítuem obrigações da Contratada:

I) entregaÍ os pÍodúos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contratoi
tr) fomecer os prodúos, rigoÍosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula

I - DO OBJETO e Anexo l,
tll)os pÍodutos deverão ser fomecidos integÍalmente e constante no caso de provimeoto

ininteruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado 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
obrigaçôes decorrentes deste Coníalo;

V) Não transferiÍ, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

7. l. o pagameoto será efetuado mensa.lmente, referente aos prodúos fomecidos, após a comprovação de que a
empresa contÍatada está em dia com as obriga@es periüte o Sistema de Seguridade Sôcial,- mediante a
apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento dos prodúos, devidamente arestada pelo setor competente.
S€rá verificada tâmbem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentaçâo da Certidão C;njunta
Negativ4 ou Cenidâo Conjuntâ Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Divida
Aúva da Uniâo.



prccesso:ín1|§fut
Folha:
RuMca:

pREFEITURA MtfNICTpAL DE sÃo BERNARDo
ESTADo Do MARANHÂO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9/000t-88

VI) sujeitâr-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

vll)mmunicar à cONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo
de 02 (dois) dias úteis após a verificaçâo do faro e apresentar os documenros para a respectiva
aprovação, em até os(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

vlII)atender aos encargos trabalhistas, preüdenciáíos, fiscais e comerciais decorrentes da execuçâo
do presente contÍato;

Ix)manteÍ durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
X)a Contratada Íesponderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condiçâo dos produtos

fomecidos, inclusive suas quantidades e quatidade, competindo-lhe também, a dos produtos que
não aceitos pela fiscalização da Contratânte deverâo ser trocados;

Xl) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Coltratada quaisquer acidenles que porve[tura
ocorÍam na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Consütuem obrigações dÂ Contratantel
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto de$e ContÍato;
II) efetuaÍ o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
ll)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Adusulo Décimt Primeiro. - DA TROCA E\/ENTUAL DE DOCUMENT'OS:
I 1.1. A troca eventual de documentos entre a Contratanle e a Contratada, será realizada através de protocolo

I t.2.Neúuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cldusula Décinu Seguntu - DA RESCISÃO DO CONTRATq:
I2.l.A rescisào do contÍato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratânte, independentemente de

interposiçào judicial ou extrajudicial, em conformidade com o a . 55, inciso IX, da Lei o' 8.666/93 e suas

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

Cláasula Décintt Terceiru - D t SANÇÕES E PENÁLIDADES:
13. l. A licitante que ensejar o retardamento da execução do ceÍâme, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do objeto licitado, comportaÍ-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,

garan;do o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contrat com a Prefeitura

íÍunicipal de SÃO BERNARDóÂUA, pelo prazo de até 05 (cinm) anos, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promoü da a reabilitação perânte a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registÍada no Diáno oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar,

o LICIiAI.rrr deverá ser descredenciado pàr igual periodo, sem prqüzo das demais cominações legais.

t3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estârá sujeita às seguintes penalidades:

1 3.3.3

1 3.3.4

13.3. 1

t3.3.2
Advertência:
Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada

sobre ó valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

Mult4 moratória simples, de 0,4% (quatro decimos poÍ cento). na hipótese de aEaso no

cumprimento de suâs obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura

Suspensâo teÍnporá[a de participação em licitaçâo e impedtmento de contratar com

Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidáneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

A aplicação da sanção preüita no item 13.3.1, nào prejudica a incidência cumulativa das

penalidáes dos iténs j:.1.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem preiúzo de outras

13.3.5
r 3.3.6

I
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hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de rnadimplemento de evenluas cotas mensars, expressamente previstas.

facultada a defesa préüa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis

13.4. As smções previstas nos itens I3.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens
13.1.2 e 13.3.3, facultada a delesa préüa do inteÍessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratanie o direito de optaÍ pela

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

Comissão Permanente de Licitação - CPl,, para as proüdências cabiveis

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

13.? A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de

SÂo BERNARDo/L{A,

clátsuls Décima Uorts - DoS CASOS oMISSos:
14. L Os casos omissos serão resolüdos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e subsidiariamente, no que

couber, as disposiÉes da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos principios gerais de direito

Cliusuh Décima Quin a - DO FORO:
l5.l.Fiça eleito o foro da Comarca de SÂO BERNARDO,MA, Estado do N{aranhào, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da interpretaçâo deste contrato com exclusào de qualquer outro, por mais priülegrado que seja.

E, por estarem j ustos e contratados, as paÍes âssinam o presente Contrato, que foi impresso em 03

(tÍês) viâs de igual teor.

sÃo BERNARDoi\44(MA), ... de de 2021

Contratnle
Contratada

Folha: \CI.
Rubrica: tl
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