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1.2. 0 procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregâo,
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administraçâo
Pública; Lei Fetleral nq 8.666, de 2l/06/1993: Regulamenta o arL 37, inciso K{1, dâ Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo
aplicadas ainda todas as suas alterações; t,ei Federal nq 10 S20, de 17 /07 /2002: lnstitui, no ânrbito da Uniâo,
Eslados, Dish ito Federai e Municípios, nos termos do art 37, il}ciso XXl, da Constituição Federal, urodalidade
de licitação denominada pregãr-r, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto na 70.024 /"19 de 2O de
Setembro de 20l9,Regulanrenta o pregáo, na forma eletrônica, parâ aquisição de bens e serviÇos comuns e
serviços conruns de engenharia, e dá outras providências, Decreto Municipal na 010/17e Lei Conrplementar
na 123, de 1+/L2/2006: lnstitui o Estâtuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e

altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/913 e suas alterações posteriores, bem conr0
as condições estabelecidas neste Edital t,seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a parti| das 19:0ohrs/nun (dezenove horas) do dia 04 de nraio de
2021. O início da sessão pública será i\s 08h00min (oito HorasJ do dia 14 de maio de 2021, no endereço
eletrônico www.portaldecomprirspublicas.com,br. no horário de Brasília - DF.

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

1.5 A Ata de RECISTRO DE PREÇOS, durante sua ügência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou
entidade da Adninistração iDchrsive âutarqLrias federais, estaduais ou municipais de órgãos pÍrblicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certarne licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.1. Registro de Preço para futura Fornecimento de serviços e materiais gráficos, para atendinrento das

secretarias rnrrnicipais da PreÍeitura cle Sào Bernaldo/MÁ.

3.1. Poderão paticipar deste Plegão

3,1.1. Quaisquer emllresas interessadas qrre se enqrradrem no ramo de atividade petinente ao obieto
da licitação e que atenderem a todas as exjgências, inclusive qlranto à docurnentação, constantes
deste lt(litale scus Anc\0s;

1.1. A PREFETTURA MUNICIPAL DF:SÃO BERNI\RDO/MA, por nreio dâ COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÂ0 - CPL, através de seu Pregoeira. designado, torna público para c()nhecimento dos interessados
que fara realrzar o pro('esso lr('rtatóno na moda lrrlade PREGÀO, em srra forma ELETRÔNlCA, REGISTRO DE
PREÇO sob o nq SRPOi3l?O2l(Processo Administrativo ne 2021.0022/2021- CPL, do tipo menor preço,
dividido pot.lote disputado por item o certame se realizará, às08h00rnin foito horas) do dia 14 de maio
de 2021, destinado ao Registro de Preço para tutura Fornecimento de serviços e materiais gráficos, pâra
atendimento das secretzrrias rnullicipais da Prefeitura de Siio Bernardo /Ma., conforme descrito neste Edital
e seus Anexos.
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4.1. Não poderão participar deste Pregãor

4.1.1. Ernpresas que não atenderem às condições deste Edital

4.1.3. Empresas que tenha m si(lo declaradas inidôneas por órgão da Adnrinistração Pública, dir.eta
ou intlireta, federal, estadual, municipalou do Distrito Federal, por nteio de ato publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Mrnicípio, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. lgualnlente não poderiio participar as enrpresas suspensas de
licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, Estado do Mamnhão.

4.1,4. Empresas reunidas em corsórcio, que seiam controladas, coligadas on subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua íolrna de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade ünculada a Prefeitüra Mlnicipal de São
Bernardo/MA, benr assim a empresa da qual tal servidor seia sócio, dirigente ou responsável
técnic(,,

5.1. 0 credenciarnento dar-se'á pela atribuição cle chave de identiíicação e de senha, pessoal e

inttansferível, para acesso ao sisterna eletrônico, no site !qwu'.p-o,r'Laldqqan1plasphlllrl§.çutx.lu.

5.3. 0 uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou â

Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, aindl que pur terceiros.

5.4. Quando da pârticipação das micloenrpresas e enrpresa de pequeno porte deverão ser dotados os

critérios estabelecidos ro art. 44 da Lei Complementâr nq 123, de l4/L212006]. lnstitui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeoo Porte e âltera outros dispositivos legais, alterada pela

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

nq 8.666/93 e sr.rds dlteraçôes posteriore\.

6.1. A licitante vencedola deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia deüdamente
autenticada em cartório, a seguinte docunrentação:

6.1.1 HabilitâçãoJurídica

a) Requerimento de ernpresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Entpresário;

bJ Ato constihrtivo, estatuto ou contrato social em vigor, deüdamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedatle por ações, acompanhado de

documentos de eleiçâo de seus administradores;

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

4.1.6. Estrangeiras não autoriãdas a funcionar no País.

5.2. O credencia mento ,unto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de
seu representante legal e presunçâo de sua capacidade técnica para realizaçào das transações inerentes ao

Pregão Eietrônico.



Process
Folha
Rubri

PRI'FEITT]RA MI]NICIPAI, DE S..1O BERNARDO
LSI . DO DO NIÁRA\HiO

pRÀ(1.{ BERNÂRDo croEr-rlo DE AT.MoIDA M 862 - cENTRo * sio BERNARDo/lrrA
CNPJ: 06. 125.389/000t-88

c) lnscrição do ato consfitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria enr exercício; CPF e RC dos Empresários.

d] Decreto de autorização, em se trâtando de empresa ou sociedade estrangeira em
íuncionameoto no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgâo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certidão EspeciÍica expedida pela Junta Comerciâl de Origem da Licitante, dentro do
exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade,

! Certidão Sinrplificada expedida pela lunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do
exercícjo em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

aJ Prova de inscrição no Cadastro Nacionâlde Pessoa ]urídica - CNPI;

bl Certidão Coniunta Negativr, ou Certidão Coniltnta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da

Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regttlaridade para com a

Fazenda Federal;

cJ Certidão Negatira de Debitos, ou Certidão Positiva corn efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitánte, cornprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual:

dl Certidão Negativa, ou Certidão Positi!,â com efeitos de Negativa, quanto Díúda Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede do licitante;

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

0 Certidáo Negativa da Dívida 
^tiva 

do Municipio de origem;

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

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Locâliu;ção do estabeiecimento do licitante

6.L.3 QualiÍicação E€onônrico-Financeirâ:

a) Certidão Negatira de Faiência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

bJ Balanço Patriinoniai, devidamente registrado na lunta Comercial do Estado de origem da

licitante.

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abettura.

6.L.4 RegularidadeTrabalhista:

6.1.2 RegularidaÍleFiscal:
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6.1.5

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tslgov.br), em
cumprimento à Lei ne 12.440/2011. Visando compro\rar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a lustiça do Trabalho.

Qualiffcação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1e do art. 30 da 8.666/93:

a) Comprovaçâo de aptidão no desempenho de atividade pertinente compativel em
camcterístic:rs com o obieto desta licitação, por intermédio da apresentação deAtestado
(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa iurídica de direito público ou
privado, poderá ser solicitâdo o devido contrato e nota fiscal referentes ao atestado
supracitado para comprovação de veracidade.

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

6.3. DeclarâÉo de lnexistência de fatos supervenientes impedihvos de habilitação, nâ forma do § 2o do
artiSo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme motlelo no
Anexo t ll.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, confonne modelo no Anexo
IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso
XXXIII do ârtigo 7a dâ Constituição Federal, na forma da Lei nq 9,854/99, conforme modelo do Decreto na

4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo replesent.rnte legal de Velacidade, a qual declara cumprir os requisitos de
habilitação e que âs declaraçôes intbrmadas são verídicas, conforme parágrâíos 4" e 5' do art. 26 do decreto
10.024 /2019 e conforme modelo no Anexo VL

6.7. As certidôes valerão nos prazos que lhes sâo próprios; 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 habilitação, onde deverá cumprir as normâs do Decreto 10.024/19, onde apenas será
permitida excepcioDaln)ente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de
diligência, salvo item 10.10.

6.9. As certidôes expeditlas pela Internet, esliio condicioradlts à verificaç:io de sua aúenticidade nos
sites de cada órgão entissor.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e âpresentação dos documentos
para habilitação, a proposta de preços iuicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarâçôes e proposta inicial deverào ser assinadas
digitalmente através de assinatura digita), para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.11. Serão inabilitadas as licitantes que tlão atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
seiam omissas, apresentenr irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatódo, que

discordem das Cláusulas e normirs do Edital, estando íora do prazo previsto de Impugnação conforme o art.
24 do De(Íelo 10024 / 19.

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por
meio de lances em valores unitários dos lotes e com apreciação do menor preço.
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8.1,4 LICITANTE será responsável por todas âs transaç(les que forenr efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumiÍrdo como tirmes e verdadeirâs suas propostas e lances.

8.2. Incumbir;i ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de süa desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privatir" da LICITANTE e

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônicô, âté às

07h30min (sete horas e trinta nrinutos) do dia 14 de mâio de 2021. (Horário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação preüstas neste Editâ1.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchinrento da planilha existente no
sistemâ Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca"
não identificando a empresa, "Vl Uniúr'io" [valor unitário], "Vl Total" (valor tôtalJ e "Prazo de entrega" (o
prazo de execrrção não poderá ser superior ao constante no Terrno de Referência).

8.5.1.4 proposta comercial, neste momento, rão deverá conter dados que identifiquem a Licitante

8.6. Até a daUr prevista neste Edital pam encellanrento do recebimento de proposta§, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterirr ou complementar a proposta formulada.
A partir do início da sessão pílblica, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8,7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encantinhar, pelo
Portal de Conrpras Públicas a cópia da proposta no endereço

de acordo § 2q aft 38 do Decreto 10024/ 19, tendo conro
tempo linlite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessentâ) dias corridos, a contar da data de sua

âPresentação;

8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

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

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo l: Temo de Referência;

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

A.7.1. A Iicitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta
de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto
ofertado, agora identificando a empresa cont todos os dados, inclusive bancários e

devidamente assinada pelo seu representante legal.
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8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número tlo
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 alternahvas, devendo as licitantes se limitaren às
especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade rla proposta, sem convocação parâ a contratâção, ficam as Iicitantes,
liberados dos compromissos assumidos.

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejarn omissas, apresentem irreg[laridades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem
como aquelas que apresentem quaisqüer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e

vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As Iicitantes arcarâo com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

10.1. Para o obieto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a tbrmula$o de lances pelas

Licitântes, cujos procedimentos são explicitâdos nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles
previstos no Decreto\s 10.024119.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário flxado e as regrâs de aceitaÉo
dos mesmos,

10,4. Só serão aceitos os lances cujos tlores forem infefiores ao último Iance por ele o[ertado e registrado

no sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de nresmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em priDleiro lugar.

10,6, Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão i[formadas, em tempo real, do valor dq
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas detnais licitantes, vedada à identificaçào da

detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa conlpetitiva do Pregâo, o sistema
eletrônico poderá petmanecer acessível às licitantes para a recepção dos Iances.

^1O.7.1,. O Pregoeira, quando possivel, dará continuidade à sua atuação no cetame, senl
prejuízo dos atos realizados.

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

9.1. A partir das 08h00 foito horas) do dia 14 de mâio de 2021, terá início a sessão pública do PREGÃo

ELETRÔNlco sRP N e Q1.3 /2021, cont a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após alrálise, ilrício
da etapa de lances, conforme Edital.

10.2. lniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivament€ por meio de

sistema eletrônico, sendo a licitante inrediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de

registro e valor.
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10.7.2. Quândo a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Plegoeira aos participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública tr'ârscorrer normalmente, neste processo optoLr se pela Modo de
Disputa "ABERTO" ou soja por unr período de 10 (dezJ minutos os itens ficamm âberto pra lânces sendo
que a partir do Be [oitavo) minuto o sistema promogara o Í'eclramento do item prorrogando o tempo de
lance de 2(dois) em 2[dois) minutos consecutivos enquanto houve Iance, sen] la]rce o sistema encerrará o
item, sendo vencedor a menor oferta.

10,8.1, O intervalo de lance utilizâdo para este processo é de 0,01 centavos.

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 obüdo
preço melhor, bem assim deoidir sobre sua aceitaÇão.

10,10.Encerrada a eLrpa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a
situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos
documentos de habilitâção e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (trêsJ dias úrteis, para confirmar
a autenticidade da documentaç;io exjgida conforme o arL 26 do decreto 10.024 /'19 .

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

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especincações e

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

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

11.3. Se a proposta ou o lance tle nrenor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às

exigências de habilitâção, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habiiitação, na ordenr de classificação, e assiDr sucessivarnente, até a

apuração de uma proposta ou lance que âtenda ao edital;

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

11.4. Para Íins de iulgamento das propostas, será observado o disposto no arL 44 da Lei Complementar
ne 123, de 14/12/2OO6: lDstitui o Estanrto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e
altera outros dispositivos legais, alte.ada pela Lei Contplententar na. 147 de 07 tle agosto de 2014, e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.5. Para iulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote,
obserwadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado
apontado pelo sistema será reieitada.

12.1. Declarado o vencetlor, qualquer Iicitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção
de interpor recurso, única e exchlsivamente âtravés do portal, para julgamento do Pregoeira, se aceito a
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intenção lhe será concedido o prazo de 3 [três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e
exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento ou nâo deferimento, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apreseDtal'em contraffâzões em igual número de dias, única e

exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegrlrada !.lsl.l rmedrJta dos culos.

12.2, O acolhimento do recurso in1portará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestaçâo imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recorrer e a adjudicaÉo do objeto peio Pregoeira ao venceclor.

12,4. Os autos do processo permanecerào com üsta franqueada aos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação da PreÍeitrra Municipal de SÃ0 BERNARDO/MÁ" à Pça Bernardo coelho de
Almeida 863 -, Centro, SÃO BERNARDO/MA, clurante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas).

13.1. O resultado de julgamento será subrnetido à Autoridade Competente parâ homologaçâo

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

13.3. É faculu:do a Prefeitura Municjpal de SÃ0 BERNARDO,/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulâdo no subitem 13.2, não apresentar situação regular tro ato da assinatura do contrato ou,

ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remilnescerttes, na ordem de
classificãção, sen prejuízo da aplicação das sanções cabívels, observado o disposto no subitem 11.3.

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito peia Prefeitura Municipal de

SÃO BERNARDOIMA.

14.1. A iiciLrnte que ellsejar o retardamento da execuçâto do certame, não nantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuçáo do obieto iiciiado, comportar'-se de modo inidôneo, fizer declalação faisa ou cometel'
fraude fiscal, garantido o direito p.évio da citação e da ampla deíesa, ficaú impedida de licitar e contratar
com ;r Prefeitura Municipal de sÀ0 BERNARD0/MA, pelo prazo de até 05 fcincoJ anos, enquanto
perdurarem os nrotivos deterninantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A peualidade será obrigatorjamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o

LICITANTE deverá ser descredenciatlo por igual período, sem prejuízo tlas demais cominações legais.

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

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 [trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não seiam cumpridas fieimente as condições
pactliadas;

14.3.3. Multa, molatória sirnples, de 0,47o (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumprjmento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;
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14.3.4. Suspensilo tenporiiria de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração cle inidoneidade para iicitar ou contratar cour a Administração Públicaj

A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidêr'rcia cumulativa
das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3-3 e l+.3.4, principalnlente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou
caso haja cumulaçào de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstas, facullada a delesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dezl dias úteis.

L4.4

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item I4.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantaiosa, peia ordem de classiíicaçâo, comunicando-se, em
seguida, â Comissão Pennanente de Licitaçâo - CPL, para as proüdências cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará suieita às mesmas condiçôês
estsbelecidâs nestê Edit l.

14.7. A aplicação clas penalidacles previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitum
Municipâl de sÃo BERNARD0/MA.

15.1, As despesas decorrentes da prescnae licitação correrâo por conta dos recursos específicos
consignados no orçamerto, classificada conforme abaixo especificado:
15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotaçâo orçamentária, que somente será
exigida para a formalizaçào do contrato ou outro lnstrumento hábii, conforrne o Art. 7s, §2e do Decreto
Federal nP 7.892 2013 e altera ales

16.1. A contratação do obieto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no
Anexo VIII.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estirbelecidas neste Edital e seus Arexos, estaú vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas
as obrigações e condições tle fornecimento especilicadas nesae Edital e seus Anexos.

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

17.1. Ocorrendo desequilíbrkr econôrnico-fi!anceiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei nq 8.666/93, mediante comprovação
docunlental e requerimento expresso do contratado.

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Refer'ência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições

14.3.5

14.3.6

As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 74.3.5, poderão ser aplicadas
coniuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a def€sa prévia do interessado,
no prazo de 10 (dezl dias úteis.
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implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por pafte da inadimplente. A Contratada
obriga-se a substituil os materiais/serviços que porventura não atendanl às especificações, sob pena das
sanções cãbÍveis.

18,2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integrulmente sem falhas, de acordo com
as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de
Fornecimento/Serviço.

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

19,1., O pagamento será efetuado mensalnrente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade
Social, nrediante a apreseutação t'las Certidões Negativas de Débitos conro o INSS, FGTS e CNDT- Certidâo
Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota
Fiscal de execuçãn do 0bieto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua
regularidade com os TribLrtos Federais, mediante apresentação da Certidão Coniunta Negaüva, ou Certidâo
Coniunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. E vedada expressamente à realizaçào de cobrança de íornra diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediânte lxreto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstâs neste instrumento e indenizaçào pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre en) situação irregular
em desconfonnrdade (orn i(em [9. L.

20.1. Quaiquer peditlo de esclarecimento ern relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser envjado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no
endereço do Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspubliqas.com.br. até 3 (três) dias (rteis

anterior à data fixada no preâmbulo.
20,1.1.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao

Edital;

20.1.2.Os esclarecinlentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas
que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3,O Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimetrtos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebiDrento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

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

21.2. A impugnâção não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, deciriir sr-rbre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento da impugnaçào, confornre estabclecido no § 1s do art. 24 do Decreto 10024/19;
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21,3. Acolhida à impugnação contra o ato cotlvocatório, será designada nova data para a realização do
certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivarnente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24
do Decreto 10024/t9, ou pârticiparem do presente certame autornaticamente estâo concordando com
todas as cláusulas e regras preyista nesse Edital.

22.'1. Os casos não previstos e as dtividas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, conr base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nq 10.520/02 e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores.

22.2. Fica assegurado a Preíeitura Municipal de Sâo Bernardo/MA direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pefiinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e deúdamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na âceitação integra) e irretratável de suas norrnas e

observância dos preceitos legais e regulanrentares, ressâlvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4.0objetodapresentelicitaçãopoderásoíreracréscinrosousupressões,conformeprevistono§1edo
ArL 65 da Lei 8.666/93.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impeçâ â realizaçào do certame na data marcada, a sessâo será automaticamente
transferida para o primei.o dia útil subsequente, no mesmo local, endereço elekônico e horário
anteriormente estabelecidos, desde que não ha,a comunicação do Pregoeira em conhário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais nâo importaú no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificaçôes e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realizaçâo da sessão p(rblica deste Pregão.

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

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estariro ri disposição dos irteressados, gtatuitamente, no endereço
do Portal de Conrpras Públicas - endet'eço wtry]^l+Qlla.ldeqanrpmspub.Lças.qs&hl.

22.9. o fornecedor de outra Unidade da I'ederação deverá, por ocasião da entrega dos materiais,
apresentar, a declaraçâo de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças otL

Fazenda do Estado que haia tributado a operação.

23.1. Constituen anexos do edital e dele fazern paúe integrante, independentenente de transcrição, os

seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.
23.,..2Anexo II- Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.
23.1.3 Anexo lll - Modelo de Declaraçào de inexistência de impeditivos
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23.1.4 Anexo IV - Modelo de Dec)aração de hecimento do Fldital
23.1.5 Ánexo V - Modelo de Declara o o emptegir nrenores
23.1.6 Anexo VI - Modelo de de
22.-1.7 Anexo Vll - Minuta da
22.1.8 Anexo VIII - Minuta
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EDITAL DE LICITAçAO
PREGÃO ELETRÔNTCO SRP N9 013/2021

ANEXO I

Obieto Registro de Preço para futura Fornecimento de serviços e materiais gráficos, para
atendimento das secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo/Ma.

1 Atestãdo médico pâra gestânte - Bloco com100
folhas. F9

Bloco 800 26,27 2t.01,6,00

2 Atestado médico - Bloco com100 folhas. F1B Bloco 800 13,00 10.400,00
Boletim de produção ambulatorial individualizado
íPBII - bloco com 100 folhas.

Bloco 800 26,27 21.01,6,00

4 Capa para ultrassom UND 800 L,65 1.320,00
5 Evolução clínica - bloco com 100 folhas. Bloco 800 26,27 21.016,00
6 Evolução obstetra (frente- verso) - bloco com 100

folhas.
Bloco 800 26,27 27.016,00

7 Ficha de gestânte - bloco com 100 folhas Bloco 800 26,27 27.016,00
B BlocoFicha de referência de paciente- bloco com 100

folhas.
800 26,27 21.076,00

9 Ficha geral- bloco com 100 folhas Bloco 800 26,27 27.076,00
Guia de internação - bloco com 100 folhas Bloco 800 26,27 27.0t6,00

1,1 Laudo médico, para internação hospitalar - bloco
com 100 folhas.

Bloco 800 26,27 27.0L6,00

1,2 Prescrição médica e retorno de enfermâgem
(fiente/verso) bloco com 100 folhas.

Bloco 800 26,27 27.016,00

Bloco13 Prontuário de admissão hospitalar- bloco com 1.00

folhas.
800 26,27 21.016,00

14 Receituário hospitalar- bloco com 100 folhas Bloco 1.350 13,00 17.550,00
Bloco 80015 Relatório de atendimento de urgência - bloco com

100 folhas.
26,27 21.016,00

Bloco 80016 Relatório de cirurgia- bloco com 100 folhas 26,27 21.016,00
Bloco 13 50 13,00 17.550,001,7 Requisição de exames laboratoriais- bloco com 100

folhas.
unid 80 2 06,00 16.480,001B livro de Parto fencadernado com 300 páginas)
BIoco 800 26,27 21.016,0019 Prontuário de atendimento ambulatorial

TOTAL DO LOTE - I 357.524,OO

1 Advertência - bloco com 100 folhas. Bloco 25,00 12.500,00
2 Alvará de autorização saniúria Und 0,80 4.800,00
3 Auto de infração sanitaria [02 vias) - bloco com 100

folhas.
25,00 11.250,00

+ Bloco 500 25,00 12.500,00

5 Cadastro de autônomo - bloco com 100 folhas. Bloco 450 25,00 11.250,00
Bloco 5006 Cadastro de estabelecimento [02 üa) - bloco com

100 folhas.
25,00 12.500,00

7 Cadastro de profissional sem foto (02 via) - bloco Bloco 450 25,00 11.250,00

10

lt

NR

500
6.000

Bloco 450

Busca ativa semanal das unidades de saúde - bloco
com 100 folhas.
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com 1.00 folhas.
8 Cartilha educativa contra hanseníase, verminoses e

tracoma papel ap 150g 4cor
Und 2.100 2,50 5.250,00

9 Capa de processo Und 6.200 1,,60 9.920,00
10 Ficha de controle de atividade - bloco com 100

folhas.
Bloco 500 25,00 12.500,00

11 Ficha de controle de resumo diário Bloco 500 25,00 12.500,00
1,2 Ficha de controle de resumo semanal Bloco 500 25,00 12.500,00
13 Und 7.000 0,60 4.200,00

74 Ficha de resumo diário da dengue Bloco 500 25,00 12.500,00
15 Ficha de resumo semanal da dengue Bloco 500 25,00 12.500,00
1,6 Ficha de resumo diário de controle de digitação 7.000 1,60 11.200,00
77 Ficha de autoimagem hanseníase ap150g f/v Und 7.000 7,60 11.200,00
1B Ficha de registro de exame preventivo coletado-

bloco com 100 folhas.
Bloco 500 25,00 12.500,00

19 Ficha de resumo semanal de controle de digitaÇão Und 3.100 1,20 3.720,00
20 Formulário de inspeção com06 folha - bloco com

100 folhas.
Bloco 500 25,00 12.500,00

21, Bloco 500 25,00 12.500,00

Planilha semanal de dengue- bloco com 100 folhas. BIoco 500 2 5,00 12.5 00,00
23 Fichã de protocolo Protocolo Und 2.700 1,60 3.360,00
24 Reclamação (02 via) - bloco com 100 folhas. Bloco 500 2 5,00 12.500,00
25 Registro diário de serviços vetoriais- bloco com

100 folhas.
Bloco 600 2 5,00 15.000,00

26 Relatório de acompanhamento- bloco com 100
folhas.

25,00 12.500,00

27 Relatório de fiscalizaÇão e inspeção ecd Und 7.000 1,,60 11.200,00
2B Requerimento de registro exames preventivos

vetoriais- bloco com 100 folhas.
Bloco 500 25,00 12.500,00

29 Requerimento (02 via) - bloco com 100 folhas. Bloco 25,00 7.500,00

30 Resumo diário - bloco com 100 folhas Bloco 300 25,00 7.500,00

31 Resumo diário de controle de digitação- bloco com
100 folhas.

Bloco 300 2 5,00 7.500,00

32 Resumo semanal - bloco com 100 folhas Bloco 300 26,27 7.881,00

33 Resumo semanal de atividades de microscopia de
lamina para reüsâo- bloco com 100 folhas

Bloco 300 26,27 7.881,00

34 Bloco 300 26,27 7.881,00

35 Termo de apreensão, inuülização, interdição
cautelar e devolução [02 via) - bloco com 100
folhas.

Bloco 300 26,27 7.881,00

36 Termo de interdição e desistência (02 úa) - bloco
com 100 folhas.

Bloco 26,27 7.881,00

37 Termo de intimação [02 via] - bloco com 100
folhas.

Bloco 300 26,27 7.881,00

TOTAL DO LTE II

1 Boletim de produção ambulatorial consolidado-
bloco com 100 folhas.

Bloco 500 26,27

370.886

13.135,00

prry*xs;q&ia$Á&It

22

Ficha de notifica negativa de cólera - bloco com 100
folhas. F18

Und

Monitoração de doenças diarreicas aguda- bloco
com 100 folhas.

Bloco 500

300

Retorno de reclamação (02 via) - bloco com 100
folhas.

300

§&
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2 Boletim de produção individual (BPI) (frente e

verso] - bloco com 100 folhas.
s00 26,27 13.135,00

3 Caderneta de vacinação [frente e versol. Und 8.000 I,ZO 10.080,00
4 Cartão da Criança feminino - sombra (frente e

verso).
Und 8.000 1,26 10.080,00

5 Cartão da Criança masculino - sombra (frente e

verso).
Und 8.0 00 !,zo 10.080,00

6 Cartão de gestante colorido ffrente e verso]. Und 8.0 00 1,26 10.080,00
7 Cartão de controle de hipertenso e diabetes. Und 8.000 0,91 7 .280,00
I Cartão de controle de liberação de preservativo. Und 2.000 0,91 1.820,00
9 Cartão de identificâção familiâr. F18 Und 0,91 7.2A0,00
10 Cartão masculino colorido {azulJ (ftente e verso] Und 8.0 00 0,91 7 .280,00
11 Cart.iio masculino colorido (vermelho) (frente e

verso) F9
Und 5.000 0,91 4.550,00

12 Cartaz color 60x45 ffrente e verso] Und 60 00 7,26 7.560,00
13 Cartela de recebimento do programa leite é üda

F18
Und 0,65 1.950,00

t4 Demonstrativo mensal de atendimento diabetes e

hipertenso- bloco com 100 folhas.
Bloco 200 26,27 5.254,00

15 Envelope PSF 22x32 Und 10000 1,26 12.600,00
L6 Ficha A (modelo novol - bloco com 100 folhas. Bloco 500 26,27 13.135,00
17 Ficha de cadastro domiciliar - E-SUS Bloco 500 26,27 13.135,00
1B Ficha de cadastro individual- E-SUS 26,27 13.135,00
1,9 Ficha de visitã domiciliar - E-SUS Bloco 500 26,27 13.135,00
20 Ficha de procedimento - E-SUS Bloco 500 26,27 13.135,00
21, Ficha de atividade coletiva - E-SUS Bloco 500 26,27 13.135,00
22 Ficha de atendimento individual - E-SUS Bloco 500 26,27 13.135,00
23 Ficha de atendimento odontológico indiüdual - E-

sus
Bloco 26,27 13.135,00

Ficha B - BT [frente e verso) - bloco com 100
folhas.

Bloco 400 26,27 10.5 08,00

25 Ficha B - Diabetes (frente e verso) - bloco com 100
folhas.

Bloco 400 26,27 10.508,00

26 Ficha B Gestante (frente e versoJ - bloco com 100
folhas.

Bloco 400 26,27 10.508,00

27 Ficha B - Hanseníase (frente e verso) - bloco com
100 folhas.

Bloco 400 26,27 10.508,00

28 Ficha B - hipertenso (frente e verso) - bloco com
100 folhas.

Bloco 400 26,27 10.508,00

29 Ficha D (frente e verso) - bloco com 100 folhas Bloco 300 26,27 7.881,00
TOTAL DO LOTE -III

1 Ficha de cadastramento de estabelecimento bloco
com 100 folhas

26,27

287.665 00

9.194,50

2 Ficha de cadastro de gestante - bloco com 100
folhas.

Bloco 450 26,27 11.821,50

3 Ficha de cadastro de hipertenso e diâbetes - bloco
com 100 folhas.

Bloco 450 26,27 11.821,50

4 Ficha de cadastro do sisvan (frente e verso) - bloco
com 100 folhas.

Bloco +00 26,27 10.508,00

5 Ficha de interrupÇâo de gestação - bloco com 100 Bloco 400 26,27 10.5 08,00

Bloco

8.000

3.000

Bloco 500

500

Bloco 350
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇÁ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

folhas.
6 Ficha de registro diário de gestante no pré natal -

bloco com 100 folhas.
Bloco 200 26,27 5.2 54,00

7 Ficha de requerimento da vig. Epidemiológica -
bloco com 100 folhas.

Bloco 200 26,27 5.254,00

B Ficha de serviço de pronto atendimento SPA (01
via) - bloco com 100 folhas.

Bloco 200 26,27 5.254,00

9 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão - bloco com 100 folhas.

Bloco 200 26,27 5.254,00

10 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão (enfermarial - bloco com 100 folhas

Bloco 200 26,27 5.254,00

11 Ficha individual de frequência - bloco com 100
folhas.

200 26,27 5.254,00

12 Folders (frente /versol FB Und 6.200 1,5 I 9.734,00
Mapa de acompanhamento nutricional
(frente/versol - bloco com 100 folhas.

Bloco 250 26,27 6.567 ,50

14 Mapa de acompanhamento sisvan - bloco com 100
folhas.

Bloco 250 26,27 6.567 ,50

15 Padronização veículos Metro 20 611,00 72.220,00
16 Placa lona com estruturâ para Secretaria De Saúde Metro 100 175,00 17.500,00
77 Metro 175,00 14.000,00

18 Planilhâ de monitoramento das doenças diarreica
aguda - bloco com 100 folhas

Bloco 720 26,27 3.152,40

19 Receituário PSF - bloco com 100 folhas. 1.5 50 72,33 19.111,50
20 Registro de exames de preventivos coletados -

bloco com 100 folhas.
26,27 10.508,00

2L Relatório de SSA2 (frente e verso) - bloco com 100
folhas.

Bloco 250 26,27 6.567 ,50

22 Relatório PMA2 - bloco com 100 folhas BIoco 250 26,27 6.567 ,50
23 Relatório PMA2 - complemento - bloco com 100

folhas.
Bloco 250 6.567 ,50

24 Requisição de exames fitopatológicos, colo do útero
(frente e versol - bloco com 100 folhas.

Bloco 250 26,27 6.567,50

25 Resultado de exames de laboratórios F18 Bloco 250 3.08 2,5 0

26 Resumo semanal de microscopia - bloco com 100
folhas.

Bloco 250 26,27 6.567 ,50

27 RequisiÇão de exame F18 Bloco t520 72,33 78.7 41,,60

TOTAL DO LOTE IV

1 Ata de Resultados Finais - Educação lnfantil (ver Bloco 1200 32,64
Modelo com Coorde Pe da SEMED

239.400 0

39.276,00

2 Atâ de Resultados Finais - Ensino Fundamental
(ver Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMEDJ

Bloco 1200 J Z,Oó 39.276,00

3 Atá de Resultados Finais - Ensino Fundamental
(Educação de fovens e Adultos (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMED)

Bloco 32,68 39.276,00

4 Adesivo diversos Metro 600 92,67 55.602,00
5 Banners em lona vinÍlica com acabamento em

suporte em plástico, med.1,20x0,90m, modelos
Und 600 92,67 55.602,00

etoco 
I

80Placa acrílico com estrutura para Secretaria De

Saúde

Bloco
Bloco 400

7200

13
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diferentes
6 Boletim Escolar - Educação Infantil (ver Modelo

com Coordenação Pedagógica da SEMED)
Und 2 000 7,26 2.520,00

7 Boletim Escolar - Ensino Fundamentâl - 1e ao 5q

ano 180g (ver Modelo com Coordenaçào
Pedasósica da SEMEDI

Und 7,26 15.750,00

B Boletim Escolar - Ensino Fundamentâl - 6e ao 9e

ano 180g (ver Modelo com Coordenaçâo
Pedaeóeica da SEMED)

Und 12.5 00 1,26 15.750,00

9 Und 11000 8,39 92.290,00
10 Carimbo automáüco Und 3L,67 19.002,00
11 CaÍLaz, f2; papel couchê, 150 g colorido para 1.5

eventos.
Und 12.5 00 32.125,00

12 Certificado de Conclusão do ensino (ver Modelo
com Coordenação Pedagógica da SEMEDI

Und 12.500 2,57 32.1,25,00

13 Certificado de Conclusão Ensino Fundamental/
Educação de Jovens e Adultos - EfA fver Modelo
com Coordenação Pedagógica da SEMED)

Und 12.50 0 2,57 32.L25,00

14 Capa de Processo (ver Modelo com Coordenação
Pedaeósica da SEMED')

Und 10.000 2,00 20.000,00

Impressos Diversos Und 65.000 0,36 23.400,00
1,6 Diário de Classe Educação Infantil [ver Modelo com

CoordenaÇão Pedagógicâ da SEMEDI
Und 2.5 50 79,67 50.158,50

17 Diário de Classe Ensino Fundamental - EJA - Anos
Finais (ver Modelo com Coordenação Pedagógica
da SEMED)

Und 1.5 00 1,9,67 29.505,00

18 Diário de Classe Ensino Fundamental - EJA - Anos
Iniciais (ver Modelo com Coordenação Pedagógica
da SEMED)

Und 1500 L9,67 29.505,00

19 Diário de Classe Ensino Fundamentâl Anos Finais -
6e ao 9e ano (ver Modelo com Coordenação
Pedagógica da SEMEDI

Und 5.500 79,67 108.185,00

20 Diário de Classe Ensino Fundamental Anos Iniciais
- 1e ao 5e ano (ver Modelo com Coordenação
Pedasósica da SEMED)

Und 5.5 00 1,9,67 108.185,00

21 Dossiê do Aluno (ver Modelo com Coordenação
Pedagógica da SEMED)

Und 12.5 00 2,32 29.000,00

22 Envelope branco 240x340mm, imp. Policromia Und 11.000 1,95 27.450,00
23 Envelope branco tamanho 114x229mm, papel ap

90/9m2, cm, imp. 4 cores.
Und 11.00 0 1,5 6 17.160,00

24 Envelope oficio L14x229mm, com janela, com ilhós,
med;3,00x1,0Ocm, 10 modelos diferentes.

11.0 00 1,,66 18.260,00

25 Faixa em lona com acabamento, com ilhós med.
1,00x3,00, 10 modelos diferentes.

Und 400 95,00 38.000,00

26 Folders 2,97x2,10mm, papel couchê, l50g/m2;
4x4;F lY;03 dobra, 10 modelos diferentes.

Und 12.500 7,66 20.750,00

27 Placa lona com estruturã para Secretaria De

Educação
Metro 175,00 43.750,00

28 Placa acrílico com estrutura para Secretaria De

EducaÇão

Metro 120 775,00 21.000,00

29 Und 12.5 00 7,66 20.7 50,00
30 Histórico Escolar - Ensino Fundamental (Educação Und 12.500 0,40 5.000 00

Folha: l)Ír
Rubrica: _ -----...=)â-

15

\-l

12.500

Cartilhas 16 folhas
600

I

Und

250

Panfletos coloridos FB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

de lovens e Adultos - ver Modelo com Coordenação
Pedagógica da SEMEDI

31 Histórico Escolar - Ensino Fundamental (ver
Modelo com Coordenação Pedagógica dâ SEMED)

Und 0,40 5.000,00

TOTAL DO LOTE V

1 Adesivos im ressos m Metro 500 95,00

1.o79.597 50

47.500 00
2 Banner 120 cm x 90 cm Und 95,00 47.500,00
3 Bloco de autorização de abastecimento

IcombustÍvel]
750 76,77 12.082,50

4 Capa de Processo 1159 Und 1,,93 19.493,00
5 Cartilhas 16 folhas Und 5500 7 ,5A 41.690,00
6 Carimbo automático Und 450 37,67 74.257,50
7 Envelope branco 240x340mm, imp. Policromia Und 18.10 0 7,92 34.752,00
B Envelope branco tamanho'].74x229mm, papel ap

90/gm2, cm, imp.4 cores.
Und 18.10 0 t,42

9 Envelope oficio 714x229mm, com janela, com ilhós,
med;3,00x1,00cm, 10 modelos diferentes.

Und 1.5 50 .1,,27
1.968,50

10 Convites Cerimonial Und 4100 7,62 6.642,00
11 Carimbo de madeira Und 1,70 22,00 3.740,00
72 Cartazes F4 colorido Und 8.100 1,,26 10.206,00
13 Ficha de controle de Estoque F18 Und 17.100 0,s2 8.892,00

Folder Colorido FB Und 3 0.000 0,45 13.500,00
15 Requisição de Material F18 Bloco 1200 16,00 19.200,00
1,6 Ordem de compra - ofÍcio II 26,27 21.016,00
17 Padronização veículos Und 611,00 7 .943,00
1B Panfletos coloridos FB Und 12.5 00 0,37 4.625,00

TOTAL DO LOTE VI

1, Encaminhamento - Assistência Social impresso em Bloco 250 22,93
com cerrifica o FSC

340.703 50

5.732,50

2 Ficha de Identificação da Família (2vias ) f/v
impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 250 22,93 5.732,50

3 Dados sobre o usuário Adulto - ANAMNESE [ 2 vias
') f/v impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 250 )) ()? 5.732,50

+ Dados sobre o usuário Criança e Adolescente -
ANAMNESE (2 viasJ f/v impresso em papel com
certificação FSC.

Bloco 250 1'' 01 5.732,50

5 Declaração Proúsória pâra Carteira Do Idoso
impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 250 22,93 5.732,50

6 Capa de processo Ap 180-g policromia impresso
em papel com certificação FSC.

Und 1100 t,29 1.419,00

7 Recibo de concessão de Beneficios Eventuais tam.
14,5 x 22 cm impresso em papel com certificação
FSC.

26,27 6.567 ,50

Ficha de Avaliação Socioeconômico Bolsa Família f-
v impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 250 26,27 6.567,50

9 Cadastro lnsütucional do Município, impresso em
papel com certificaÇão FSC.

Bloco 250 26,27 6.567 ,50

10 Requerimento de beneficio Assistencial 3 vias Bloco 250 52,00 13.000,00

)rocesso:k4s).21)úJl
-olha:____jÍ-
,,'nrica:___&_

B

12.500

500
Bloco

10.100

25.702,O0

1,4

Bloco 800
13

!

t,*" 
I 
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNÂRDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÁO BERNARDO^{A
CNPJ: 06.125.389/0001-88

impresso em papel com certificâção FSC

1,1, Convite Institucional em policromia com envelope
Assistência Social impresso em papel com
certificação FSC.

Und 1.5 50 3,05 4.727,50

Conüte 4 cores sem envelope ASS. SOCIAL
impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 3,05 7 62,50

13 Crachás em policromia tamanho 14x1ocm
impresso em papel com certificaÇão FSC.

Und 550 3,05 1,.677 ,50

14 Certificado tam. 14x 10 cm IMPRESSAo 4x0 cores
papel couchê 230g (4 modelos) com diagramação e

leyalt Assistência Social impresso em papel com
certificação FSC.

Und 1.850 7,45 2.642,50

Folders tam. 3lx22cm 4x4 cres couchê 170G
impresso em papel com certificaÇão FSC.

Und 6.100 0,47 2.867,00

1,6 Cartaz tam. 31x46cm 4x4 cores couchê
impresso em papel com certificação FSC.

720g 0,59 3.599,00

Metro17 1,75 175,00 30.625,00

18 Placa lona com estrutura para secretaria de
Assistência Social

Metro 775 175,00 30.625,00

1,9 Panfletos coloridos F8 Und 15.500 1,,66 25.730,00
TOTAL DO LOTE VII 166.080,00

15

VALOR TOTAL R$: 2.841,855,50 ( dois milhões oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco
reals e cl enta centavos

Recurso
Financeiro

Dotação
orçamentária

15.1. Na Licitâção para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
o ArL 7e, §2e do Decreto Federal ne 7 .892/2013 e alterações

Justificativa
A presente aquisição tem o objetivo de suprir as necessidades de material gráfico, tendo em vista

que tal material é essencial à continuidade e manutenção dos serviços realizados a todos os setores

da administmção.
Vigência do

Contrato
A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(dozeJ
meses

Prazo de
Entrega

Enkega: Conforme Ordem de Fornecimento.
Prazo: 15 fquinzeJ dias úteis após a Ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável.0
Descumprimento está suieito as sanções administrativas e penalidades contidas no item
14,do Edital

Adiudicação Por lote.
Local de
entrega
Unidade

Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal

Sec. Municipal de Administração
Manoel de lesus silva de Sousa

12 250

und 
| 

6.100

Placa acrílico com estrutura para Secretaria De

Assistência Social

Recurso Próprios e Federal

Sede da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.



LProcesso
Folha
Rubrica

PRI] I'EITI JRA }T IlNI('II'A I, DE Sr\O BE IINÀRDO
t.s I \D() t)o \tARA\H i()

PRA(].{ BER\ARDO ( OEI-IIO D]- AL\|EIDA t\" E62 - C}.\TRO - SÀO BER\.{RDO/UA
(INPJ: 06. 125.389/0001-88

EDITAT DE ttCITAçÃO
PREGÃO ETETRÔNICO SRP NS 013/2021

ANEXO II

Ilma. Sra.
Pregoeira e denlais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SÂO BERNARD0/MA

REf,: PRECÃO ELETRONICO SRP N9013/2021

Prezados Senhores,

CNPJ no _, sediada em

e do CPF ne-
por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador(a) da Cârteira de ldentidade ne

requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, qre se

enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE, nos termos da Lei Complementar n'123, de
u/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[....J, -.... de .------ .... de202'1"

fnome, cargo e assinatura do representante legal dtr proponente,
ern papel timbrat'lo da empresa, devidamente identificado)

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

íendprprn .ônrnlêtô)



Proce
Folha
íluDrica:

PRT]FEITT:R-{ 1IT'\lCIPAt, DE SAO BERNARDO
ESt .\rr() Do }tÂRA\HÃO

pRA(rA BERN-{RI)o coELHo DE At,t}t])IDA N" 862 - t ENTRo - sÀo BERN.{RDo/I!A
CNPJ: 06. 125.J89/0001-EE

SSO

EDITAL DE TICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS 013/2021

ANEXO III

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Sào Bernardo/MA

RCI: PRECÃO ELETRÔNICO SRP N' 013/2021

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da emp

Prezados Senhores,

resa ínonre tla
empresa) , CNPJ na DECLARÁ" sob as penas da Lei, nos termos do § 2a, do art. 32, da

Lei na 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua

habililaçào na licitaçào em epígraíe.

(. .), -..... de.-*----.... de 2027

(nome, cargo, e assinatura do representante legalda proponente,
em pàpr, timbrado tla empresa, devidamente identificado)



Processo:
Folha:
Rubrica:

PREFF]ITTJRA iITT]NICIPAI, DE SÂO BERI\ARDO
tsr \Do tr) v,rR^NI| (()

pRAÇ.{ BERNART)o coEt,tto DE Ât.i!t[tDA N. 862 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
CNIU: 06. l25.JE9/0001-88

_ EDTTAL-DE rrCrTAçÃO
PREGAO ELETRONICO SRP NS O13l2021

ANEXO IV

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

REf.I PREGÀO ELETRÔNICO SRP N!]013/2021

Prezados Senhores,

_(nome da empresa) CNPI no sediada enr __(endereÇo
completo)_, por intermédio de seu representante legal Sr(a) portador(a) da
Carteira de Identiclade nq e do CPF nq , DECLARA, que tem pleno conhecimento
do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os doctnnentos e intbrntações necessárias,
os quais possibilitaram a correta elaboração tla respectiva proposta comercial, e por não impugnar o
presente Edital coníorme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certanre, Declara por
fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de
recorrer de qualquer ação contra o referido editâl. Por ser expressão da verdade, finno a presente,

[.,...), ....... de .-....---...,, de 2021

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

(Observação: em caso afirmabvo, assinalar a ressalva acima).



Processo:
Folha
Rubrica

PREFE,ITIJRA i\,IT]NICIPAT, DE SAO BERNARTX)
F.§TADO DO UrnArHiO

PRA(]A BERNARDO C'OEI,HO DE AI-NTEIDA N'E62 . CENTRO - SÃO BERN.{RDO/MA
CNPJ: 0ó. 125.3E9/(M)l -EE

)(

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NS 013/2021

ANEXO V

llma. Sra.
Pregoeira e demais menrbros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NEO13/2021

Prezados Senh<lres,

CNPf no sediada em
por intermédio de seu representante legal Sr(a)

, Dortador{a I da Carteira de ldentidade nq 

- 

e do CPF ns-
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 2l de julho de 1993, acrescido
pela Lei no 9.854, <le 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoitoJ ânos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: enrprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( J.

cle de 2021.

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

(Observaçãor em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

( ),...,..



Processo:
Folha:11
Rubrica:

PRT,Í'EITtJRA Mt]NICIPAI, DE S.,IO BERNARDO
F.sr rDo Do ltARAN Ão

PRA(]A BERNARDO COELTIO Dtr ALMf,IDA NO 862. CENTRO _ SÀO BERNÀRDO/MA
CNPJ: 06. 125,389/0001-EE

EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS 013/2021

ANEXO VI

IIma. Sra.
Pregoeira e denlais membros da CPL

Prefeiturâ Municipâl de São Bernardo/MA

REf.I PREGÃO ELETRÔNICO SRP N!013/2021

Prezados Senhores,

CNP| nq sediada em
í ondere«r

portador{a) da Carteira de Identidade ne e do CPF re-

f - .1, -..,.. de . . .".. . ....... de 202r.

(nome, caryo, e assinatura do representante iegal da proponente,
em papeltimbrado da empresa, devidamente identiíicado)

(0bservação: em caso afinnativo, assinalar a ressalva aclmaJ,

por intermédio tle seu representante legal Sr(a)

DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme
parágrafos 4'e 5'do art. 26 do decreto 10.024/2019.
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EDITAL DE LICITÁçÃO

ANEXO vII

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS, 2O2IOO22/2I - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
ou do Estâdo do Marânhão ou do município de SÃO BERNARDo/MA/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, iocalizada na
inscritá no CNPJ sob o nq representado reste ato pelo gestor responsável

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

- 

cidade
representada pclo nas {luantidades estimadas ua seção quatro desta Ata de
Registro de Preços, de acordo com â classificaçiio por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitando-se as
partes às normas constantes da Lei ns. 8.666/93, Lei n". 10.520/2002, Decreto rP 10.024/19, Lei
Complementar na. 123/2006 e suas alteraçôes, e em conformidade com as disposições a seglrir:

1.1 - A presente licitação tem por ob,eto o Registlo de Preço pirra futura Fornecimento de serviços e

matenais gráficos, para para atendimento dâs secretarias municipais da Prefeitura de Sào Bernardo/MA,
confornre condiçôes e especrficações constantes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1- Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentol do registro a preferêtrcia de fonrecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estâduais ou municipais de órgãos públicos, estâtais 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 participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata

de Regisko de Preços, deverão manifestar seu intercsse iunto ao órgâo gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificaçâo.

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

2.4 - As aquisições ou contrataÇões adicionals, n.io poderãíl excedet, por órgão ou por entidade, a 50o/o

(cinquenta por centol dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua ügência, e
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ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitaüvo de cada itenr registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagenr e o cunlprinento das exigências da legislação vigente

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

3.2 - A Presente 
^ta 

terá validade de 12 (dozel meses, contados a partir de sua publicaçiio no Jornal Oficial
do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria palticipante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria lvlunicipal de Administraçãol

4.1 - O preço a quantidade e a especiíicação dos serviços ou produtos registrados nesta AL1 encontram-se
indicados na tabela abaixo;

EMPRESA MARCA. UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de íorma
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 patlrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumpfimento
das condições estabelecidas.

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

obrigâm a atendel prontamente, bem conro clar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar qr.rando da execuçào dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçào de qttalquer natureza:

6.4 - A falta de quaisquer itens cu,o forneciDrento jncumbe ao detentor do preço registrado, nâo poderá ser
alegada como motivo de fbr'ça nraior pa|a o atraso, má execução ou inexecrção dos serviços objeto deste
edital e não a cxinrirá das penaliclades a que esú sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatirmente a Pretertura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, colrtil
bancária e outras julgadas necessá as para o recebimento de correspondência;

DESCRTÇÃO DO
ITEM
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6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurânça e Administração no trcbalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscaiizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integmlmente, os
ônus decorrentes. Ta) fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Preíeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridâdes competentes e às disposições
Iegais ügentes;

6.10 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sançôes previstás 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 âo objeto deste Edital;

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

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

7.5 - Nenhurn pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será geratlor de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo
monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese algüma, pâgamento antecipadoj

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8.1 - 0 pãgamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

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

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscals em faturas, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram sua releição, sendo o
pagamento reaiizado após a reapresentação das notas fiscais enl faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentaÉ o FORNECEDOR/CONTRÂ IADO das suas responsabilidades e

ot rigaçóes, nem implicará aceitação ciefinitiva do fotnecimento.

8.5 - 0 Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bent
como, os que fbrem negociãdos conl telceiros por intermédio da operação de "factoring"i

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
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9.2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor origirralmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitüra solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, reduçào do preço regrstrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracâssada a negociação com o primeiro colocatlo a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação ügente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão destâ ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forern iguais ou inferiores
à média tlaqueles 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 obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

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

c) em quaisquer hipóteses de execução totâl ou parcial da requisiçâo/pedido dos produtos decorrente deste

registro;

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

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

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

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

qual será juntada ao processo administmtivo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incefto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no lornal OÍicial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a Partir da

última publicaçâo.

10.4 - A soticitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrâdos poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaçâo das penalidades previstas no Edital.

10,5 - Havendo o cancelanrento do preço registrado, cessarâo todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento dâs íaturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
a condiçào contratual infringida.

\/)

9.1 - Os preços registrados nranter-se-ão inalterados pelo período de ügência 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 determinado.
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10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de valrriade:

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

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

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

b) a partir do 6a (sexto) até o Iimite do 10q (décimo) dia, multa de 04% [quatro por cento), caracterizando-
se â inexecução total da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art.87, I. III e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do ob)eto adjudicado, o Munrcrpio de SÀ0 EERNARDO/MA, atrâvés da Secretaria Municipal de
AdninistraÉo poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustiÍicadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitu|a da mesma, garantida pr'évia e arnpla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 100/o (dez por cento) sobre o valor adjrdicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de
SÂo BERNARDo/MA, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçâo Pública Municipal.

12.5 - A nlulta eventualmente imposta à contratada será autonraticamente descontada da [atura a que nzer

ius, acrescida de juros mo.atórios (le 1qo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura MuDicipal de SÀo BERNARDO/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados de sua intimação. para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não
sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita
na divida atila do MLrnicípio, poclendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção nâo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causâr ao Município de SÂO BERNARDO/MA.

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

Fornecedores do Estado por igual perÍodo, sern pt ejuízo da ação penal correspondente na fornra da lei;
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12.7 - Se a Contratada nào proceder ao recolhimento dâ multá no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, contâdos
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Adrninistração, o respectivo valor será descontado dos
créditos que estâ possuir com â Secretaria Municipal de Administraçrão, e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobeiar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execuçào pela Procuradoria Geral do
Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 {cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimaçâo, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháJa
devidamente inforrnada para a apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo prazo.

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

14.1 - As despesas decorentes das contrataçôes oriundâs da presente Ata de Registro de Preços, correrão
à contâ de dotaçâo orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possanr ür a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas enr momento oportunol

1.5.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Atâ de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregào
Eletrônico ISRP nq.013/2021 e seus anexos e;rs propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrirto decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, senr previâ e expressà autorizaçâo dâ Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estâdo do Maranhão,
como competente para clirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos

omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seiâ.

16,2 - e por estarern de acordo, as partes firnram a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um só eíeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do Art 60 da Lei

8.666/93.

sÃo BERNARDO/MA - MA, _ de _ de 2021.

CONTRATAN'TE CONTRATADA



Processo:
Fnlha
?rrDnca'

PRÍ]FTÍTT]RA }II]NICIPAI, DE SÁO BT]RNARDO
ESTADO DO IIIÂRANHAO

PRA(]À BERN.-IRDO COULHO DE ALI|E|DA N. 862 - CEr-]'RO _ s.io BER\_.{RDO/}IÂ
C\PJ: 06. 125.389/0001-EE

- EDTTAL- DE LTCITAÇÃO
PREGAO ILETRONICO SRP N9 013/2021

ANEXO V I

c )l

CONTRATO PE SRP N9 

-/2021.PROCESSO ADMINISTRANVO N92O2IOO?Z /ZI -CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM Á PREFEITI]RA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MRANHÃO E A
EMPRESA (...).

Por este instrumento particulür, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA, situada à
...................,......, SAO BERNARDO/M^-MA, inscrita no CNPj sob o nq ...................,......, Deste ato representada pelo
prefeito municipal, Sr. ....................................,......., portador do Cédula de Identidade nc ..............,....,....., e do CPF ns

a seguir denominada CONTRÁTANTE, e a empresa situada na
inscrita no CNPJ sob o nq............................., neste ato representada pelo ..................,,.,..,.,., Sr. ...... ...............,.,.,..,

portador da Cedula de Itlenticlade ns ............................ e do CPF nq ............................, a seguir denomirada
CoNTRÁTADA, acoÍdam e iustanr firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nq 10520/02, Decreto nq
10.024/-19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93, assim como pelâs
cláusLtlas a seguir expressas:

Cfuúusulo Primeim - DO OBIETO:
1.1. Registro de Preço para futuras Fornecimento de serviços e materiais gráficos, para para atendimento

das secretarias municipais dâ Prefeitura de São Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP ne 013/2021e
rege-se pelas disposiçôes expressas na Lei nq 10.520/02, Decreto nq 10.024/19 e subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei rl! 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito pÍrblico.
A proposta de preços apresentada pâssa a integrar este conkato.

Cláusula Terceim - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 

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

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

01

02

03

o4

(Tabela lhrstrativa)

Ckáusulo Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
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 fizeren'r
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

I

I
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DOTAçÃOI
15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que sonlente será
exigida para a formalizaçâo do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 7e, §2e do Decreto
Federal no 7.892/2013 e alterações;

CkIUSUIA SCXTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6,1. Os produtos deverâo ser entregues, na qualitiade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições inrplicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de leclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a sübstituir os
produtos que porventura não atendam às especificaçôes, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fbrnecidos irtegralmente e de forma ininterrulpta

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no hoÉrio das
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horasJ.

Ckúusula Sétimo - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a empresa contratada esú em dia com as obrigações perante o Sistema de Segrlidade Social, mediante
a apresentâção das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no plazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada tâmbém sua regulafidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Fetlerais e DÍvida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a reali?áção de cobrança de forma diversa da esbpulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das

sançôes previstas rreste instrumento e indenização pelos danos decorretrtes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRÁTADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos lieclerais, coníorme item 7.1.

7.4.4s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

ctáusula oituva- DA REcoMPos$Ão Do EQUILÍBRlo EcoNôMICO-FINANCEmO DO CONTRATO:
8.1.0correndo desequilíbrio econômrco-financeiro do contrato, a 

^dministração 
poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art. 65, incrso Il, alítrea d, da Lei nq 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

Ctóusulo Nona - DA F|SCALIZAÇÃO:
g.l.Contratante indicaÉ üma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

Cláusula Déclma - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PÁtrfE'Sr

10,1.Constituem direitos da Contratante receber o obieto deste Contrato nas condiçôes avençadas e da

Contrâtada perceller o valor ajustado na fornra e prazo convencionados.
10.2.Constihrem obrigâções da Contratada:

IJ entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrâto;

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

Clausula I - DO OBIETO e Anexo I;
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lll)os produtos deverâo ser fornecidos integrâlmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino.

lV) assurnir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários pam o adimplemento das
obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialnlente, o objeto deste Conü"to;
VIJ suieitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CoNTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamaçôes procedentes, caso ocorrarl;
VllJcomunicar ii CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias irteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respechva aprovação, ern até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de nâo serem consrderados:

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

Ix)manter durânte toda a execução do Contrato, 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 fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

Xl) serão de direta e exchlsiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na entrega dos pÍodutos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigaçôes da Contratante:
I] fiscalizar e acompanhar a execução do ob,eto deste Cootrato;
Il) efetuar o pagamento confbrme estipulado na Cláusula do Pagamento;
IlUdesignar seruidor para acompanhar a execuçào deste Contrato;
lVJcomunicar à CONTRAT^DA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Ckíusula Décima Primeirs - DA TROA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

11,2.Nenhuma outra forma será consi(ler;rd:r como prova de etrtrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCTSÃO DO GONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de

interposição judiciâl ou extraiudicial, em conformidade com o art. 55, inciso lX, da Lei nq 8.666/93 e suas

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

Ckíusulo Décima Terceira - DAS SANÇÕE9 E PENALIDADES:
13.1.4 licitante que enseiar o retardãnrento cla execução do certalne, não ntanüver ã proposta, falhar ou

fraudar na execução do obieto licitado, cornportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio (lz1 citâção e da ampla defesa, ficará inlpedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipai de SÃO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cincoi anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou âté que seja promovidâ a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário 0ficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverÉ ser descredenciado por igüâl período, sem prejttízo das demais cotninações
legâis.

13.3.No caso de inadimplenrento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

p r ocesso:L\f ffil,Lf lbll
Folha: d {llRuoricallf,
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I3.3.1 Advertênciaj
Multa por atrâso â câda 30 [trinta) dias, no percentual de 1070 (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejâm cumpridas fielmente as condições
pactuadas;
Multa, rnoratória simples, de 0,4% (quatro décimos por centoJ, nâ hipótese de atraso
ro cumprimerlto de suas obligações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
Suspensão temporária de participação em licitação e inrpedimento de contratar com
Administração pol período não superior a 2 {dois) anos; e

Declaração de inidoneidade pâra iicitar ou contratar com â Admilistração Pública.
A aplicaçào da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulaüva
das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do obieto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotãs mensais, expressamente
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3.3

13.3.4

13.3.5
i 3.3.6

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.11.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o itern 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantâjosa, pela orclem de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências cabíveis.

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

13.7. A aplicâção das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitula
Municipal de sÃo BERNARDO/MA.

cláusula Décima Quarta - Dos asos OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei rP 10.520/02, Decreto ne 5.450/05e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de

direito.

Cfuúusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÀ0 BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvidas oriuntlas da interpretação deste conrrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que se,a.

E, por estarern justos e contratados, as partes assinanr o presente Contrato, que foi impresso

em 03 (trêsJ vias de igual teor.

sÃo BERNARDO/MA(MA), ..... de ....................... de 2021

Contratnte Contratada
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Este volume do edital na nrodalidade Pregão Eletrônico SRP nq 013/2021, possui 3s(trinta e

cinco) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Pernlanente de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, Estado do
Maranhão, em22 de março de 2021.

{,)r, /, ,t'4-
Pregoeira Municipal

Eliza dos Santos Araújo Lima
I lcl e Adnlinistração

Man I de Jesus Silva de Sousa
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