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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 8ó2 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N'048/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2OZTOO7O/2OZI - CPL

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, POT MCiO dA COMISSÀO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos interessados que

fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÂO, em sua forma ELETRONICA, REGISTRO DE PREçO

sob o na SRP048/2021(Processo Administrativo ne 2021O0701202L - CPL, do tipo menor preço, dividido por
lote disputado por item o certame se realizará, às 09h00min (nove horas) do dia 09 de dezembro de 2021,

destinado ao Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza hospitalar, para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,conforme descrito neste Editâl e seus Anexos.

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

sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração
Pública; Lei Federal ne 8.666, de27/06/1993; Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas parâ licitãções e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda

todas as suas alterações; Lei Federal nq 10.520, de 17 /07 /2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do aft. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto ne 1,0.024/19 de 20 de Setembro de

2019,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns

de engenharia, e dá outras proüdências, e Lei Complementar ne 123, de 74/72/2006: Institui o Estatuto

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterâ outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementar nq. 747 de 07 de agosto de 201-4, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ns

8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Editâl e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 18:00 (dezoito horas) do dia 29 de dezembro de 2021- 0
início da sessão pública será às 09:00h00min (nove horas) do dia 09 de dezembro de 2021, no endereço

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no horário de Brasília - DF-

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

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua ügência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgào ou

entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatâis

ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante preúa consulta ao órgâo

gerenciador,

2.1. Registro de Preço para futuro íornecimento de material de limpeza hospitalar, pâra atender âs

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

3.1. Poderão participar deste Pregão

3,1,1.Quaisquer empresas interessadâs que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da

licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste

Edital e seus Anexos;

4.1. Não poderão participar deste Pregão:

4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

4.7,2. Empresas que esteiam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
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4.t.3.

4.t.4.

4.7.5.

4.L.6.

dissolução ou em liquidação;

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administrâção Pública, direta ou

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário

0ficial da União, do Estâdo ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com

â Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARDo/MA, Estado do Maranhão.

Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua formâ de constituição;

Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

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

5-2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão

Eletrônico.

5.3. 0 uso da senha de acesso pela LTCITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
Municipal de SÃ0 BERNARDo/MA responsabilidade por eventuâis danos decorrentes do uso indevido da

senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participâção das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios
estabelecidos no ara. 44 da Lei Complementar nq 123, de t4/12/2OO6: lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterâ outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementar na- 747 de 07 de agosto de 2074e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq

8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A lÍcitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente âutenticada

em cartório, a seguinte documentâçâo:

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

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

b) Ato consütutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores; CPF e RG dos Empresários.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício; CPF e RG dos Empresários.

dl Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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fl Certidão Simplificada expedida pela lunta Comercial de origem da Licitante, dentro do

exercício em ügor, obedecendo ao prazo de validade.

6,1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de ínscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica - CNPI;

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

Tributos e Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita

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

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda

Estadualj

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

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

- CEF, comprovando a regularidade perânte o Fundo de Garantiâ por Tempo de Serviço;

0 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

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

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

6.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) CertÍdão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na ,unta Comercial do Estado de origem da

licitante.

cJ As empresas com menos de um exercÍcio financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6.1.4 RegularidadeTrabalhista:

6.1.5

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei, ne l?-440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante

a fustiça do Trabalho.

Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § le do arL 30 da8.666/93:

â) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compaível em
caracterÍsticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade

Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emiüdo
por ente privado deverá este ser com firma reconhecÍda de quem osubscreveu; poderá ser
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração âssinada pelo representante Iegal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo ll.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2'do artigo
32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo III.
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6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV.

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

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

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60
(sessenta) dias, contâdos de sua expedição.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos
para a habilitaçâo, onde deverá cumprir as normas do Decreto 1.0.024/-1.9, onde apenas será permitida
excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo
item 1.0.1.0.

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

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentâção dos documentos pâra
habilitação, â proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao
registro da proposta no sistema, as declaraçôes e propostâ inicial deverão ser assinadas digitalmente através
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o ândãmento do Processo Licitátório, que discordem das
Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo preüsto de lmpugnação conforme o arl 24 do Decreto
70024 tr9.

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 itens com apreciação do menor preço.

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e Iances.

8.2.lncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durânte a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diânte da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 08h30min (oito
horas e trinta minutos) do dia 09 de dezembro de 2021. (Horário de Brasília)-

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema
Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não
identificando a empresa, "Vl Uniúrio" (valor unilário), "VITotal" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de
execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

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

Licitante.
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8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá

acessar o sistema Portâl de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A
partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo

Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/de acordo § 2a art. 38 do Decreto 10024 /L9, tendo como

tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.

A3.L. A licitante 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 obieto ofertâdo,
agora identiÍicando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada
pelo seu representánte legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

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

apresentação;
8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

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

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

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

8.8.6. Os seguintes dados da licitante; Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNPI,

nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento.

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

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

especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contrâtação, ficam as licitantes,

liberados dos compromissos assumidos.

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

00u

8.13- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas

que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas

ofertas das demais licitantes.

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

9.1. A partir das 09:00h (nove horasJ do dia 09 de dezembro de 2021, terá início a sessão pública do PREGÀO

ELETRÔNICO SRP Ne 048/202l,coma divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da

etapa de lances, conforme Edital.
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10.1. Para o objeto licitâdo, haverá a disponíbilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes,
cujos procedimentos são explicitados nos subitens â seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no
Decreto ne 70.024/79.

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

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

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

l.0.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance regiskado que tenha sido âpresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentorâ do
lance.

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

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

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

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de

Disputa "ABERTO" ou sejâ por um período de 10 (dez] minutos os itens ficaram abefto pra lances sendo que a
partir do 8o (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de
2(dois) em 2(dois] minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo
vencedor a menor oferta.

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

10.9. 0 Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abril pelo sistema eletrônico, negociação ofertando
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor dâ melhor oferta deverá comprovar a situaçâo
de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originâis ou cópias autenticâdas dos documentos de

habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a autenticidade dâ

documentaçâo exigida conforme o art.26 do decreto 10.024/L9 .

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

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições
estabelecidas neste Editâl e seus Anexos.

11..2. Analisâdâ a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira dirulgará o resultado de iulgamento da
Proposta de Preço.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos.
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11..3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências
de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e

procedendo à sua habilitâção, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital;

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

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no ârt. 44 da Lei Complementar ne

lZ3, de 14/fZ12006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera
outros dispositivos legais, alterada pelâ Lei Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por ítem,
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 500/o do valor de mercado
apontado pelo sistema será rejeitada.

11.6 Proposta arrematante abaixo de 250lo (ünte e cinco por centoJ do valor do valor de referência
demonstrado após fase de lance será necessáúo â comprovação de composição de custos e notas ficais de

entrada de cada ítem do referido lote do arrematante

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivâdamente, a intenção de
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da Intenção
de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPI, se aceito a intenção lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razóes do recurso, única e exclusivamente
através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada üsta imediata dos autos.

12.2. 0 acolhimento do recurso importârá na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARD0/MA, à Pça Bernardo coelho de Almeida
863 -, Centro, SÂO BERNARDo/MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horâs) às 12:00h (doze horas).

13.2. Após a homologação da licitação, a LTCITANTE VENCED0RÁ será convocada para assinar o contrâto, no
prazo máximo de até 5 [cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabe]ecidas
neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer Do

prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinâtura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sançôes cabíveis, 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 iustificado e aceito pela Prefeitura Municipal de SÂO

BERNARDO/MA,

13.1. 0 resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.
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14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver â proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com

a Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitâr, o

LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perÍodo, sem prejuízo das demais cominações legais.

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

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multâ por atraso a cada 30 [trintã) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada

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

1.4.3.3. Multa, moratória simples, de O,4olo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitáção e impedimento de contratar com

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

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

14.3.6- A aplicação da sanção preüsta no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das

penalidades dos itens L4.3-2,74.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,

facultada a defesa prévia do interessado, no prâzo de 10 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 74.3.4 e 74.3.5, poderão ser aplicadas

coniuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultâda a defesa préüa do interessado, no

prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. ocorrendo à inexecuçâo de que tratâ o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela

oferta que se apresentarcomo aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida,

a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabÍveis.

1.4.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo â hipótese do preço anteriol ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

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

dE SÃO BERNARDO/MA.

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7q, §2q do Decreto Federal

nq 7.892/2013 e alterações.

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

uu.

I
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16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Editâl e seus Anexos, estará ünculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedorâ em cumprir todas as

obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte

integrante do Contrato, independente de transcrição.

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

relação pactuada, nos termos do arL 65, inciso II, alÍnea d, da Lei np A.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado'

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes

implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-

se â substituir os materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções

cabíveis.

18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as

necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executâdas conforme ordem de

Fornecimento/Serviço.

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

19.7. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, âpós a

comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade

Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal

de àxecução do obieto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade

com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Coniunta Positiva

com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste EditâI, em

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções

previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRATAD0 caso o mesmo se encontre em situação irregular em

desconformidade com item 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital

e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por estâ licitação, exclusivamente no endereço do

Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada

no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpfou cnpi.

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

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas

que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.O Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela

elaboração do edital e dos anexos.
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21.1. Conforme previsto no art.24 do Decreto 70024/1.9, até 03 (trêsJ dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocâtório deste Pregão, sendo que tais
impugnâções deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico, www.portaldecompraspublicas.com.brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnaçâo no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1q do art. 24 do Decreto 70024/19;

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

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÀ0 do Edital no prazo estabelecido art.24 do
Decreto 10024/L9, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as
cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.7. Os casos não previstos.e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n0 10.520/02 e

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

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da Administração,
anular ou revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões de interesse público
decorrente de fâto superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para iustificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

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

22.4. O obleto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1q do
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 impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no âfâstamento do licitante,
desde que se)am possíveis as âferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durânte
a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7- Caso seja necessária à interrupçâo da sessão, os autos do processo flcarão sob a guarda do Pregoeirâ,
que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os
seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.1.ZAnexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

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

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

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

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo YII - Minuta da Ata d Preços

iCIu

22.1.8 Anexo VIII - Minuta

SÂO BERNA BRO DE 2021
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EDITAL DE LICITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS 048/2021

ANEXO I

Obieto Registro de Preço para futura fornecimento de material de limpeza hospitalar ,para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

LOTE I - LINHA LIMPEZA GERAL

DESCRIçÃO DOS ITENS UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 DETERGENTE NEUTRO P. USO 5L BB 130 +0,L6 5.220,80

DETERGENTE NEUTRO GLICERINADO 5L BB 130 63,38 8.239,40

DETERGENTE DESENGORDURANTE P. USO 5L BB 130 87 ,54

4 DETERCENTE DESCARBONIZANTE P, USO 5L BB 70,94 9.227,40

5 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L 131,8 3 1,7 .1,37 ,90

6 SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE P. USO 5L BB 130 48,17 6.262,10

7 SABONETE LIQ. ERVA DOCE CONC. DIL 1:10 5L BB 130 21,55 2_801,50

I DESINC. P/ SUPERFICIES ESMALTADAS C/12 5OOML CX 130 240,44 31.3 09,2 0

I LIMPA VIDROS P. USO 5L BB 130 43,10 5.60 3,00

10 Ácua senrrÁRle sl 'tB 130 22,82 2.966,60

11 BACTERICIDA CLORÁDO 1% 5L

BACTERICIDA CLORADO 2OlO 5L

TB 130 24,OA 3.130,40

72 BB 130 30,42 3.954,60

BACTERICIDA CLORADO 1OOlO 40KG BB 130 71,9,99 93.59A,70

14 LIMPADOR MULT USO 5L tsts 130 86,26 11.213,80

15 FORNEX - DESENGORDURANTE PARA FORNO. 5
LITROS

BB 70,98 9.227,40

16 ÁLCooL 7oolo EM cEL 5 LITR0S 200 83,66 76.732,00

1,7 Álcool zoolo 5 LItnos BB 200 78,59 15.718,00

18 DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS BB 200 223,1,0 +4.620,00

VALOR TOTAL DO LOTE 298.343,00

LOTE II . LINHA LAVANDEIRA -

ITEM DESCRTçÃO DOS |TENS UND VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 DESINFETANTE CLORADO 2OKG t] ti 130 +03,24 52.421,20

2 AMACIANTE DE FIBRAS 2OKG n 130 1.36,95 17.80 3,5 0

3 ADITIVO ALCALINO 2OKG /» 130 862,27 1 12.09 5,10

4 NEUTRALIZANTE DE CLORO 2OKG ,,. BB I 130 278,97 36.266,10

LIMPLUS - DETERGENTE EM PÓ - zOKG ôl -/ 130 557 ,94 72.532,20

6 PRELAV - PASTA UMECTANTE - 20 KG sd 130 519,90 67.587 ,00

7 VALOR TOTAL DO LOTE 3 58.705,10

ITEM DESCRTÇÃO DOS |TENS UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 REMOVEDOR DE CERA 5L - ATÉ 1:50 BB 100 764,91, 1,6.497,00

ITEM

11.380,20

I

I

13

I

2

3
I

130

BB 130

130

BB

QUANT

5

LOTE II I. LINHA PISOS
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2 REMOVEDOR DE CERA P. USO 5L BB 100 95,40 9.540,00

3 CERA DE CARNAUBA CONC. 5L 1:4 BB 100 7 7,04 7.104,00

4 BB 130 83,72 10.883,60DESINFETANTE CONC. 1r10 - LAVANDA

5 BB 130 83,72 10.883,60DESINFETANTE CONC. 1:10 - FLORAL

DESINFETANTE CONC. 1:10 - IGUATEMI BB 130 83,72 10.883,60

7 DESINFETANTE P, USO . LAVANDA BB 130 27 ,91 3.628,30

I DESINFETANTE P. USO- FLORAL BB 130 27,97 3.628.30

DESINFETANTE P, USO . IGAUTEMI BB 130 27 ,91 3.628,30

10 DET. P/ PlS0 CONC. 1:50 - LAVANDA BB 130 L72,52 22.427 ,60

11 DET. P/ PISO CONC. 1:50 - FLORAL BB 130 1,72,52 22.427 ,60

1,2 DET. PERF. P/ PISO CONC. 1:50 IGUATEMI BB 130 772,52 22.427,60

13 DESF. H IPERCONCENTRÁDO 1:100 - LAVANDA BB 130 LL6,7 0 15.171,00

74 DESF. HIPERCONCENTRADO 1:100 - FLORAL BB 130 15.171,00

15 DESF. H IPERCONCENTRÁDO 1:100 - IGUATEMI BB 130

116,70

116,7 0 15.171,00

VALOR TOTAL DO LOTE 189.466.50

LOTE IV - LINHA SACO DE LIXO

ITEM DESCruçÃO DOS ITENS UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 SACO DE LIXO AZUL 15 LT lOOSC FD 150 34,29 5.143,5 0

2 SACO DE LIXO AZUL 3OLT 1OOSC FD 150 5 5,88 8.382,00

3 SACO DE LIXO AZUL 50 LT 1OOSC FD 150 75,69 11.3 5 3,5 0

4 FD 150 17.907,00119,38

FD 150 157 ,48 23.622,00

SACO DE LIXO AZUL 1OO LT lOOSC

SACO DE LIXO AZUL 2OO LT lOOSC

150 30,48 4.572,006 SACO DE LIXO PRETO PADRÁO 15 LT 1OOSC FD

7 FD 150 48,26 7.239,00SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 30 LT 1OOSC

B SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 50 LT 1OOSC FD 150 63,50 9.525,00

9 SACO DE LIXO PRETO PADRÂO 1OO LT 1OOSC FD 14.859,00

10 FD 150 760,02 24.003,00SACO DE LIXO PRETO PADRÂO 2OO LT 1OOSC

1,1, SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 15 LT 1OOSC FD 150 3 8,10 5.715,00

12 SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 30 LT lOOSC FD 150 +8,26 7.239,00

13 SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 50 LT lOOSC FD 150 62,23 9.334,50

16.383,0074 SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 1OO LT lOOSC FD 150 109,22

275,90 3 2.3 85,0015 SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 2OO LT lOOSC FD

FD 44,26 7.239,0016 SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 15 LT 1OOSC

8.76 3,0077 SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 30 LT 1OOSC FD 150 58,42

66,04 9.906,001B SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 50 LT 1OOSC

19 SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 1OO LT 1OOSC FD 150 4L,2B 12.792,00

20 FD 150 709,22 16.383,00SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 2OO LT lOOSC

2L SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 50 LITROS.
63X80X6.0 - FUNDO ESTRELA PCT C/100

PCT /"1 489,30 73.39 5,00

22 SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 1OO LITROS .

75X105X6.0 - FUNDO ESTRELA PCT C/100
PCT 190,50 28.575,00

r1) 354.115,50

LOTE V. EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALITRES

ITEM DESCRIÇÃO DOS TTENS UND VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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1 CARRO FUNCIONAL AMERICA COMPLETO COM O1
BALDE ESPREMEDOR DUBLO, O1 PA COLETORA
SELETIVA, O1 CONJUNTO BRALIMPIA PROFI, O1 REFIL
UMIDO 32OLOOP E CINTA, O1 PLACA SINALIZADORA
PISO MOLHADO, O1 HASTE BRALIMPIA TIPO
AMERICICANA,DISPONIVEIS NAS CORES VERDE, VERM-
UNÍDADE BASICA DE SAUDE

UND 20 2.767,93 43.358,60

2 BALDE CARRO ESPREMEDOR 3O LITROS AGUA UND 20 1-.247,90 24.958,00

3 PA BITUQUEIRA TOMKI CABO LONGO ECOM TAMPA UND 30 88,23 2.646,90

4 CONTENTOR DE 120 LITROS COR: PRETO UND 20 579,83 -r1.596,60

5 PLACA DE SINALTZAÇÃO PISO MOLHADO UND 40 L47,L8 5.647,20

6 LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRÀNCO 40 71,3,45 4.538,00

7 LIXEIRA 15 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRANCO UND 40 t38,66 5.546,40

B LIXEIRA 30 LITRoS C0M TAMpA/pEDAL BRANCO UND 40 1,89,07 7.562,80

LIXEIRA 5O LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO UND 40 277,31, 1,1.O92,40

10 LIXEIRA 1OO LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO UND 40 655,46 26.2LA,40

1,1, LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA/ SEM PEDAL UND 40 73,71 2.924,40

72 LIXEIRA 60 LITRoS COM TAMpA/SEM pEDAL UND 40 773,45 4.538,00

LIXEIRA 1OO LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL UND 40 378,15 1-5.726,00

14 UND 100 17,34 1.13 4,00

15 BORRIFADOR DE LIQUIDO lOOOML UND 100 55,46 5.s46,00

16 M0P AGUA (REFTL) AMAREL0 COM LOOP UND 100 37 ,82 3.782,00

77 MOP Pó IREFIL) 40 CM PROFISSIONAL AZUL UND 100 37 ,82 3.782,00

18 MOP POPROFI 6OCM UND 100 63,02 6.302,00

19 UND 100 214,29 21.429,00ARMAÇÃO MOP PÓ 40 CM - PRoFESSToNAL

20 UND 40,34 4.034,00CABO DE ALUMINIO 7/8 l,4OMPRETO

27 LUVAS DE BORRACHAS FORRADA MAXI LATEX PAR 200 7 ,56 1.572,00

22 LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO P PAR 300 6,30

23 LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M PAR 300 6,3 0 1.890,00

300 5,01 1.503,00LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO G

LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO GG 200 I,97 7.7 82,00

26 OCULOS DE PROTEÇÃO UND 200 11,51 2.302,00

27 UND 200 t5,32 3.064,00

28 UND 200 23,74 4.748,00

UND 160 46,27 7.393,6029 SABONETEIRAS

200 9.5 80,00DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA

31 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÊNICO 200 47 ,90 9.580,00

7632 CONJUNTO BALDE /ESPREMEDOR PLÁSTICO 24X2.
coNluNTo coMPosTo poR Dors BALDES PúSTIcos
CAP.24 LTS., U I\4 ESPREMEDOR DE PRESSÀO
HORIZONTAL E UMA BASE PLÁSTICA COM RODAS 3

POLEGADAS. LIMPÊZA DE ÁREAS INDUSTRIAIS,
COMERCIAIS E HOSPTTALARES. UTILIZADO PARA
LIMPEZA COM DUAS ÁGUAS. BALDE VERMELHO PARA
ENxÁGÜE E BALDE AZUL PARA SOLUçÀO
DETERGENTE. PODE SER TRANSPORTADO NO CARRO
FUNCIONAL

UND

I
1.058,82

LUVA LONGA TAM P PAR 320 6,30 2.016,00

UND

BORRIFAD0R DE LIQUIDO 500M1

100

1.890,00

24 PAR

PAR

CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 2O LITROS

CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS

47,9030 UND

UND

33

76.941,1,2
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2.520.00PAR 40034 LUVA LONGA TAM M

2.520,00PAR 400 6,3035 LUVA LONGA TAM G

2.4t8,00UND 600 4,0336 MASCARÁ PARA LIMPEZA COM FILTRO N95

7 ,56 4.536,00UND 60037 MASCARÁ PARA LIMPEZA

160 113,45 18.152,00PAR3B BOTA CANO LONGO

UND 100 35,30 3.5 3 0,0 039 AVENTAL EM PCV

FD 160 239,33 38.292,80PAPEL HIG. BRANCO 30 MT 64 ROLOS40

16.054,40FD 160 100,34PAPEL HIG. BRANCO 3OO MT41,

30.251,20FD 160 189,0742 PAPEL HIG. 1000/o CELULOSE 300MT

24,55 3.928,00FD 16043 PAPEL TOALHA BRANCO

30,78 4_924,80FD44 PAPEL TOALHA 1OO% CELULOSE

3,0 3 606,00UND45 PANO DE CHÃO 3OX6O CM

LA) 984,00UND46 PANO DE CHÃO 6OX8O CM

27,43 6.857 ,60UND47 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (MACIA)

320 24,20 7.744,00UND48 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL)

UND 320 3 5,30 11.296,00+9

9,96 1.992,00UND 20050

FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA)

FLANELA PARÁ LIMPEZA 25X25 CM

10,59 2.118,00UND 20051 FLANELA PARA LIMPEZA 5OXsO CM

453A +.356,48UND 9652 ESPANADOR DE PO, COM CABO, TAM. 4OCM

224 63,02 74.116,4853 MACACÃO D EPROTEÇÂO BIOLOGICA TYVEK VARIOS

TAMANHOS
5.163,5 2UND 724 40,345+ pÁ pne uxo colu CABo ESTRUTURA EM PLASTICO

25,21 3.226,88UND 1ZBPÁ PRA LIXO COM CABO ESTRUTURA EM FERRO

GALVANIZADO 60CM
63,02 8.066,56UND56 RODO DE MADEIRA 30 CM, COM CABO

7.005,441,28 54,73UND57 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO

9.680,64UND 728 75,6358 RODO DE MADEIRA 60 CM, COM CABO

728 63,02 8.066,56UND59 VASSOURA DE CERDAS PELO SINTETICO, COM CABO DE

115 CM.

3.872,00728 30,2sUND60 VASSOURA DE CERDAS PIAÇABA, COM CABO DE 115
CM.

7.098,88UND 128 55,4661, gASSOURA DE PALHA COM CABO 120 CM

70,59 9.035,52UND 1284B VASSOURA DE TETO, CABO EM MADEIRA,
COMPRIMENTO DE 2,4 METROS

47,88 6.1.28,64UNDESCOVA SANITARIA 9X35 CM49

22,69 2.904,32UND 12450 ESCOVA MULTIUSO PELO SINTETICO

1,51 604,00UND 400ESPONJA DUPLAFACE51

96 55,46 5.324,76UND52

9.580,00UND 1 47,e0TOUCA PLÁSTICA53

538.919,30VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR TOTAL R$ : 1.7 39.549,4O

Recurso
Financeiro

Recurso Próprios e Federal

Dotação
Orçamenúria Dotação Orçamentária:

I

I

6,30

I

160

200

200

320

UND

55

I

TOALHA DE ROSTO DE ALGODÀO, MEDINDO 33X50 CM 
I

I \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
EsrADo Do MARA\HÃo

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

Na Licitação para registro de preço não é necessário indicâr dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7q, §2q
do Decreto Federalne 7.892/2013 e alterações.

2.1. A presente solicitação se dá pela aquisição de material de limpeza hospitalar, higiene e

descartáveis necessários para as suprir as necessidades constantes de asseio e salubridade das

dependências dos prédios da administração, proporcionando assim a continuidade e a ampliação
na prestaçâo dos serviços públicos.
2.2 O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de

materiais e/ou produtos com preüsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por esta administração, conforme
disposto no art. 3e, incisos II, lll e IV do Decreto 7.892/20L3

Justificativa

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 1Z(doze)

me5es.
Vigência do

Contrato

Prazo de Entrega

Entrega: Conforme ordem de Fornecimento.
Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento Prazo irrevogável. O

Descumprimento está suieito as sanções administraüvas e penalidades conüdas no item 14,do
Edital-

Adiudicação Por lote
Sede da Prefeitura Munici lde São Bernardo Ma.Locâl de entrega

Setor de Compras e Contratações icipal.da PrefeituraUnidade
Fiscalizadora

ctsco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ETETRÔNICO SRP N9 048/2021

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARDo/MA

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NSO4B/2021

Prezados Senhores,

por intermédio de seu rePresen
CNPI ne sediada em

tante legal Sr[a)

portâdor(a) da Carteira de ldentidade ne 

- 

e do CPF ne requer a Vossa Senhoria o

arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de

EMPRESA DE PEQUEN 0 PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 14 172 /2006 Côdigo do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(.-J, --. de ................... de 202r-

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

ANEXO II

(,".",.;;;'; ;;;il;;;;ô;;;;;i,,," i"s;i ã; p;;p".".",
' 

em pape"l timbrado da empresa, devidamente identificado)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNtCO SRP NE 048/2021

ANEXO III

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 048/2021

Prezados Senhores,

0 abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa [nome da

empresal . CNPI nc 

- 

DECLARÁ, sob as penas da Lei, nos termos do § 2q, do arl 32, da Lei

ne 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fâto superveniente que seja impeditivo de sua habilitação

nâ licitação em epígrafe.

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

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,- 
em papeltimbrado da empresa, devidamente idenüficado)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNÀRDO
ESTADO DO MARANHÃO

nRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 8ó2 - cENTRo - sÃo rrnxenoolnu
CNPJ: 06.125.389/0001-88

roltel or ltctraçÃo
pnrcÂo srsrnôNrco sRP Ne o4Bl2021

ANEXO IV

llma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9048/2021

Prezados Senhores,

nome da empresa
comDleto)- por intermédio de seu rep

Carteira de Identidade na 

- 

e do CP

CNPI nq sediada em endereço

resentante legal Sr(aJ portador(a) da

F nq- DECLARA, que tem pleno conhecimento do

referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais

possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital

conforme art.24 do Decreto 1OO24l79 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se

submete à todas as condições estaúelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer

ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente'

[.....), --. de ---.-. ...... de2027

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

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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nRAÇA BERNARDO coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo senNenoottll
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAT DE LICITAçÂO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 048/2021

ANEXO V

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP NeO4A/2021

Prezados Senhores,

CNPI ne sediada em

por intermédio de seu representânte legal Sr(a)

portador(a) da Carteira de ldentidade nq 

- 

e do CPF ne

àisposto no inciso V do art.27 da Lei no 8.666' de 2L de julho de 1993, acrescido pe

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalvâ: emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( l

D

la
,p

ECLARÁ, para fins do
Lei no 9.854, de 27 de
erigoso ou insalubre e

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

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,- 
"rn 

p"pãl ti.btado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, âssinalar a ressalva acima)'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'E62 _ CENTRO _ SÃO BERNÀRDO/M-A
CNPJ: 0ó.125.389/0001-8E

l»»au,
EDITAL DE LICITAçAO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 048/2021

ANEXO VI

Ref.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP Ns048/2021

Prezados Senhores,

por intermédio de seu rePresen
CNPI ne sediada em

tante legal Sr[a)
e- DECLARA, cumprir osportador(al da Carteira de Identidade na _- edoCPFn

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

do decreto 10.024 /2079.

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

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

". 
prpãl ti.b.ado da empresa, deúdamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, ãssinalar a ressalva acimaJ

llma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA
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EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATM Ne. 20210070/2021 - cPL

VALIDADE: LZ (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou

do Estado do Maranhão ou do município de SÃO BERNARDO/MA/MA

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão' com sede

administrativa, na Prefeitura Municipa
inscrita no CNP) sob o ne. representado neste ato pelo gestor responsável 

-

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPI sob o nq. com
tada pelosede na

. nas ouantidad

l, localizada na

CEP: 

- 

cidade rePresen

es estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de

acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento

, sujeitando-se as partes às normas constantes da

4179, Lei Complementar nq. 123/2006 e suas
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços

Lei ne. 8.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Decreto ns 10'02

alteraçôes, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura fornecimento de material de limpeza

hospitalar, para at"nd". ", 
,"."rràãães da Piefeitura Mu;icipal de são Bernardo/MA' conforme condições e

espàcificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos'

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos óncÃos E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licita;ões especificas para.aq-uisição do(s)' obedecidas. a legislação pertinente'

rã"à" "t*ár*a, 
,o detentor do ;;;istro à preferência de iornecimento' em igualdade de condições'

2.1 - A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizâda por qualquer órgão ou entidade

da Adminisrração incluriu" ,rt".qiãr [á".ri., "i "ar"ii 
ou municipais de órgãos públicos, estatáis ou ainda

de regime próprio que nao t"nf,u^ pu.ii.iprdo do ."*"-" licitatário mediante previa consulta ao órgão

gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que náo participaram do registro de preços' quando deseiarem fazer uso da Ata de

RegistrodePreços,deverãomanifestarseuinteresseluntoaoór8ãogerenciadordaAta'paraqueesteindique
os possÍveis fornec"ao.", ".".p".tiuot 

pt"ço" '"'"* ptaticadós' obedecida a ordem de classificação'

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Atã de Registro de Preços, observadas .as .condições 
nela

estâbelecidas, optar p"la 
".eitaçao 

àu não do fo.ne.imento, independentemente dos quantitativos registrados

em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas'

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder' por órgão ou por entidade' a 500/o

(cinquenta por cento) do, quantiiJvo, ."gi'r'ao' n' at' de Registro de Preços durante sua vigência' e ainda

o quantitativo decorrente das adesões à atã de registro de preços não poderá exceder' na totalidade' ao dobro

do quântitativo de cada item registrado na ata de iegistro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos

participantes,independentementedonúmerodeórgãosnãoparticipantesque'desdequedevidamente
co-prôuada a rantagem e o cumprimento das exiSências da legislação ügente
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 8ó2 _ CENTRO - SÃO BERNÁRDO/MA
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3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA .

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal oficial do

Estado/MA.

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

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

indicados nâ tabela abaixo:

EMPRESA DESCRTçÃO DO
ITEM

MARCA. UND 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-oprazomáximopâraentregaserádiárioconformesolicitaçâoepedidoefetuâdopelodepârtamentode
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

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

especificações do edital, ."rponrrúilirundà-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das

condições estabelecidas.

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

a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4-Afaltadequâisqueritenscuiofornecimentoincumbeaodetentordopreçoregistrado,nãopoderáser
alegada como motiro a" rorçu ."üi iara o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto d.este edital

e não a eximirá das penatlaaaes a qu'e está suieita pelo não iumprimento dos Prazos e demais condições aqui

estabelecidas;

6.5 - Comunicâr imediatamente a Prefeitura MunicÍpal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6.RespeitarefazercumpriralegislaçãodesegurançaeAdministraçãonotrabalho,previstasnasnormâs
regulamentadoras Pertinentes;

6.T.Fiscalizaroperfeitocumprimentodofornecimentoaqueseobrigou,cabendo.lhe,integralmente,osônus
decorrentes. Tal àscalização dàr-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

,

I I
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6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas

preyentivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçÔes legais vigentes;

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

6.10 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstás no item 12 da presente Ata'

7.1. - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimento dos itens registrâdosi

7,2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contrãtada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e

qualquer obrilaç-ão. Esse fato não será geràdor de direito a reajustamento de preços ou a atualização

monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pa8amento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1_0pagamentoseráefetuadoaté30diasapósaemissãodanotafiscaldeüdamenteatestadapelaSecretaria
responsável;

8.2-0Contratãdo/fornecedordeveráindicarnocorpodaNotaFiscal/fatura,descriçãodoitemfornecido,de
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço'

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

para as necessárias correções,.om as informações que motivaram sua reieição' sendo o pagamento realizado

após a reapresentação das notas Rscais em faturas'

8.4-NenhumpagamentoisentaráoFoRNECEDoR/CoNTRATADodassuasresponsabilidadeseobrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento'

8.5-OContratantenãoefetuarápagamentodetítulodescontado'oupormeiodecobrançaembanco'bem
como, o, que fore- negociados com ierceiros por intermédio da operação de "factoring";

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

responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrâdos manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata' admitidâ a

revisão no caso de desequilíUrio àa equação econôÁico financeira inicial deste instrumento a partir de

à"terminação -unicipal, cãbendo-lhe nomáximo o repasse do percentual determinado'

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado'

mantendo-se a diferença p".."n*ài apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;
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9.3 - Caso o preço registrado seja superiorà média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

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

termos da legislação ügente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo

rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação'

9.5 - Será considerâdo compatÍveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pela Prefeitura.

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

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

b) Quando o fornecedor der causa â rescisão administrâtiva da Nota de Empenho decorrente deste Regisko

dá Pieços, nas hipóteses preústas nos incisos I a XII, XVII e xvllt do art 78 daLeí8'666/93:

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

registro;

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

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

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

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

será juntada ao processo administrativo da presente Ata'

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por

publicação no lornal ghcial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última

publicação.

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

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

10.5-Havendoocancelamentodopreçoregistrado,cessarãotodasasatividadesdoFornecedor,relativasao
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 pagamenio das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual Ínfringida.

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

a) Por decurso de Prazo de validade;

,,;cesso;.1)ol\0o t"]l$D$l

11.1-Ospreçosapresentadosnapropostadevemincluirtodososcustosedespesas'taiscomo:custosdiretos
e indiretos, túbutàs incidentes, taxa áe administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.
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12.1 - 0 descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita à contrâtada
a multâs, consoante o caput e §§ do art.86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na

forma seguinte:

13.1 - As inl?ações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo iudicial da forma legalmente

prevista, sem prejuÍzo das demais cominações aplicáveis.

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 020lo [dois por cento);

bJ a partir do 6e (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 040lo (quâtro por cento), caracterizando-se

a inexecução total da obrigação a partir do 11e [décimo primeiroJ dia de atraso.

12.2 - Sem prejuÍzo das sançôes cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial

do objeto adiudicado, o Município de SÃO BERNARDO/MA, através da Secretaria Municipal de Administração
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratâda multa de até 1070 (dez por cento) sobre o valor

adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadâmente ou se não apresentãr

situação regular no ato da feitura da mesma, garanüda prévia e ampla defesâ, suieitar-se-á as seguintes

penalidades;

12.3.1. Multa de até 100/o fdez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de SÃO

BERNARDo/MA, por prazo de até 02 [dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentâr documentação falsa exigida

para o certame, ensájar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar

na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratâr com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for-o caso, o

úunicipio de SÃó nERNARD0/MA solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado

por iguãl período, sem preiuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer

jus, acrescida de juros moratórios àe 1yo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a

ieceber deste órgão da Prefeitura Municipàt ae SÃO AeRt'tARD0/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 [cinco)

dias uteis, contaàos de sua intimâção, paia efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado

o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que se,a inscrita na divida ativa do

Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas preüstas nesta seção não eximem a adiudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou preluízos que ieu âto punível venha causar ao Município de SÃO BERNARD0/MA'

1.2-7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da mülta no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

intimação por parte da Secràtaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos

que esia pàssuir com a Secretaria Muniilpal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que

sobejar sàrá encaminhado para inscrição ám Divida Ativa e execução 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

intimação, podendá a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente

informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo'
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14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais

serão elencadas em momento oportuno:

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

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

aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Atã pâra fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico

ISRP nq.048/2021 e seus anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

i0â{

16.1 - As partes contratântes elegem o Foro da comarca de sÃo BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inCIusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela üa administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) üas de igual teor e forma para

um só efàito legal, ficando uma via árquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 daLei 8.666/93.

SÃO BERNARDO/MA - MA, 

- 

dC 

- 

dC 2021
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EDITAL DE LTCITAçÂO
PREGÃo ELETRôNrco sRP Ne 048/2021

ANEXO VIII

CoNTRATO PE SRP ve _/2027.
PROCÊSSO ADMTN ISTRATIVO N9 2O2IOO7 O / 2O2I.CPL

cláusulas a seguir expressas:

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

BERNARDO/MA, ESTADO DO IILARANHÃO E A

EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, a PR EFEITURA MUNICIPAL DE SÃ0 BERNARDO/MA, situada à

.........................., SÃ0 BERNARD0/MA-MA, inscrita no CNP] sob o nq .'.................. ...", neste ato representada pelo

prefeito municipal, Sr. ............................................, portador do Cédula de Identidade na " " " " " """"' e do CPF nq

.........................., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada nâ

inscrita no CNPI iob o np .....................'......., neste ato representada pelo "" """""-" '" Sr' -t--------'
portador da Céáula de Identidade ne ........................... e do CPF nq " "" """" "', a seguir denominada

bONTRaTAOA, u.ordam e iustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nq 10.520/02, Decreto nq

10.024/79 e subsidiariamente, no que cóuber, as disposições da Lei ne 8.666/93, assim como pelas

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. Registro de preço parã futuras fornecimento de material de limpeza hospitalar ,para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

Cláusula Segunila - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico sRP ne 048/2021 e

rege-se pelas disposições expressas naLeine 10.520 /02, Decreto ne L0'024/19 e subsidiariamente' no que

co"uber, às dlspoiiçõei da Lei nn 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público'

A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato'

Cláusula Terceiro - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. pela execução do obieto ora contratado, a contratante pagará à contratada o valor global de R$ 

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

(Tabela llustrativa)

cláusula Quarta - Dos RECURSOS FINANCEIROS:

4.1.As Cesfesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados

no orçamónto, classificada .onio.*u abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem

necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAÇÃO:

ITEM DESCRTÇÃO DO PRODUTo MARCA UN QTDE V.UNIT V TOTAL

01

02

03

04

I

I

I
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Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 74, §2q do Decreto
Federal na 7.892/201.3 e alterações.

CIáUSUIA S*IA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. 0s produtos deverão ser entregues, na qualidade, quanüdade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

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

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
09:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétlma - DO PAGAMENTO:
7.1, O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a empresa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social, mediante
a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negâtiva, de Tributos e
Contribuições Federais e DÍvida Ativa da União.

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

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante â Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

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

cláusula oituva- DA REcoMposrcÃo Do EQUTLÍBRIO ECONôMICO-FTNANCEIRO DO CONTRATO:
8.1.0correndo desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei ns 8.666/93, mediante comprovaçâo
documental e requerimento expresso do contrâtado.

Clóusula Nona - DA FISCALIZAçÃO:
g.1.Contratânte indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos
produtos recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DÀS PARTES:
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
Contratâda perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigações da Contratada:

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

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condiçôes descritas na
Clausula I - D0 oBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
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IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

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

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
VIl)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a

respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

VIIt)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execuçào do presente contrato;
tx)manter durante 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 quantidâdes e qualidade, competindo-lhe tâmbém, a

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

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

10.3.Constituem obrigâções da Contratante:
I ) fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Contrato;
IIJ efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusulã do Pagamento;

Itl)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TR0A ÉyENTUAL DE DOCUMENTOS:

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

protocolo.

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

Cláusulo Décima Segunda - DA RESCISÃO Do CONTRATO:

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

interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.55, inciso tx, da Lei ne 8.666/93 e suas

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

cláusula DécimaTerceiru - DAS sANções E PsNAt lDAons:
13.1.4 licitánte que enseiar o retardamento da execução do certame, não manüver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração fâlsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar

com a Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICTTANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuÍzo das demais cominaçóes

legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATAD0 estârá sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
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13.3.3.

13.3.4

Multa por atraso a cada 30 (trinta] dias, no percentual de 1.0o/o [dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições
pactuadas;
Multa, moratória simples, de 0,40lo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1., não prejudicâ a incidência cumulativa
das penalidades dos itens f33.2,73.3.3 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 cotas mensais, expressamente
preüstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis

13.3.5.
13.3.6.

13.4. As sançôes previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os

itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optãr
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em

seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará suieita às mesmas condições

estabelecidas neste Editá1.

13.7. A aplicação das penalidades preüstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de sÂo BERNARD0/MA.

cláusula Décima Quarta - Dos asos oMISSos:
14.1..0s casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nq !0-520102, Decreto ne 5.450/05e subsidiariâmente,

no que coubel as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas âlterações posteriores, e dos princÍpios gerais de

direito.

cláusula Décima Quinta - DO FORo:
15.1.Fica eleito o foro da comarca de sÃo BERNARD0/MA, Estado do Maranhão, para dirimÍr quaisquer

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

E, por estarem iustos e contratâdos, as partes âssinam o presente Contrato, que foi impresso

em 03 [três) vias de igual teor.

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

Contratnte

Contratada

13.3.2.
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