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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÀO ELETRÔNICO SRP N'041/2021

pRocEsso ADMlNtsTRATtvo Nc 202too6t/2021 - cPL

1.1. A PREÍ.'lilTURA MUNTCIPAL DI SÃO BIRNARDO/MA, por meio da COMISSÀO PIrRM^NEN1 [ DE

LICITAÇÀ0 - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos irlteressados que
í:r r'í realizr r u processo licirdtór io ru Iro(iillidide PREcÃo, em sua forma ELETRÔrulCa, RgC tSfnO DE PREÇO

sob o nq SRP04112021[Processo Administràtivo nq 20210067/2021" CPL, do tipo menor preço, dividido por
lote disputâdo por item o certame se lealizará, às l l h00min (onz-e horas) do ciia 24 de novembro de 2021,
destina(lo ao Registlo de Preço para íuturo fornecimento de material elétlico, para atendel as necessitlades
da Preíeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,contb|rrre descrito neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propôstas será a partir das t6:00 [dezesseis horasJ do dia 11 de novembro de 2021.
O início da sessão pública será às 11:00h00min fonze horas) do dia 24 de novembro de 2021, no endereço
eletrônico wrvw.poftâldecompi:aspublicas,com,br, no horário de Brasília - D!'.

f,4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no preseflte Editâl.

1.5 A 1\ta de REGISTRO DE PREçOS, durante sua vigêucia, I'ERMITE ADESÀO por qualquer órgào ou

entidade tla Âdministração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais tle órgãos públicos, estatais

ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório nlediante previa corsultâ ao órgâo
gerenciador.

2,1, Registro de Preço para futuro fornecimento de material elétrico, para atendet'as necessidades da Preíeitura
Municipal de São Bemardo/MA.

3.1. Poderão participar deste Pregão

3.1.1.Quaisquer eDtpresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da

licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusjve quanto à documentação, constaltes deste

Edital e seus Anexos;

4.1. Não poderão participar deste Pregão

1. PREAMBI}LS

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralrnente à legislação que se apiica a modalidade Pregào,
sob a égide Constituiçâo da República lrederativa do Brasil, 

^rtigo 
37r Regula a atuaçâo da Administraçào

Pública; Lei Federal nq 8.666, de 21/06/1993r Regulamenta o aft. 37, inciso XXl, da Constituiçiio federal, institui
normas para licitáçôes e contmtos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda
todas as srras alterações; Lei Federal aa 10.520, de 17 /07 /2A02: Institui, no âmbito da União, Estados, Distlito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Fedeml, modalidade de licitaçào
rleuominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto ns 10.024/19 de 20 de Setemblo de
2019.Regulamenta o pregâo, na forma eletrônica, para aqr,risiçâo de bens e servrços conruns e serviços cornuns
de engenharia, e dá outras providêrcias, e Lei ComplementaÍ ne 123, de 1,+/1,2/2AOC lnstitui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alteruda pela Lei

Complementar na. 1+7 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que cuuber, as disposiçôes dâ Lei na

8.666/93 e suâs alteÍações posteriores, bem como as coudições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
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4.1.1.Empresas que não atenderern às condições deste E{lital

4.1.2. Empresas que estejanr em concordatâ ou ern processo de falência, sob cotrcurso de credores, em

dissoluçâo ou em liquidaçâo;

Empresas que tenhatn sido declaradas inidôneas por órgão da Administraçào Pública, dileta ou

indireta, federal, estadual, mr'lnicipal ou do Distlito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oticial da Unjâo, do Estâdo ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puniçào. Igualmente [ão podcrão participar as empresas suspensas de licitar e contratar conl
a Prefeitura Municipat de SÂ0 BERNARD0/MA, Estado(lo Maranhão.

4.1.3

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

4.1.5. Ser-vidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal dc Sâo Bernardo/MA,
bem assim a empresa da quill tal servidor seja sricio, dirigente ou responsável técnico.

5.1. 0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico, llo site §.ww.portaldecoltpt'aspubllcas,com.br.

5.2. O credenciârnerto junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LlCll'ANl'E ou de seu

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes ao Pregào

Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação efetuada cliretamente ou por seu represerltallte, não cabeudo ao pt ovedor do sistema ou a Pleíeitura
Munjcipal de SÃO BERNARDO/MA responsabilidâde por eventuais danos decorrentes do uso indevido da

senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participaçâo das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios
estabelecidos no art.44 dâ Lei Complementâr ne 123, de 14/12/2OO6t IDstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Emprcsa de Pequeno Porte e âltera outros dispositivos legais, alterada pela t,ei

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

8.666/93 e suas alterações posteriores.

6,1. A licitante venceclora deverá apresentar, obrigatoriamente, no ofiginal ou cópia devidantente autentjcada

ern cartório, a seguinte documentaçào:

6.1.1 Habilitaçáolurídica

al Requerimento de empresárirl, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra tando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documelltos de

eleição de seus administradores; CPF e RC dos Enlpresários.

c) InscrÍção do ato constitutivo, no caso de socieclades civis, aconlpanhada de prova de dil'etoria
em exercÍcio; CPF e RG rlus Empresários.

4.1.6. Estrangeiras nào autorizadas a tlncionar no Pais.
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d] Decreto de autorização, em se trataltdo de empresa ou sttciedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou âutorização para funcionamento expedido peio

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pela lunta Comercial de Origem da Licitante, dent,'o do exercício
em vigol obedecendo ao prazo de validade.

0 Ceúidão Simplificada expedida pela lunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6,1.2 RegularidadeFiscal:

aJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Certidão Conjuntã Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com et'eitos de Negativa, de

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

Federal do Ministério da Fazendâ, comprovando a regrúaridade para com a Fazenda Federal;

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

Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Divida Ativa do

Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

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

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

0 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de oligem;

gJ Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitantei

hl Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

6.1.3 QualificaçàoEconômico-Financeira:

a) Certidão Negativâ de Falência e Concordatâ emitida pelo cartório distribuidor da sede do

licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidâmente regtstrado na Junta Comercial do Estado de origem dâ

licitânte.

cJ As eml:)resas com nrenos de um exercício fillancejro devem cumprir a exigência deste subitenl
Inediant€ a apreselltação (lo Balanço de .Abel-tura.

6.1.4 RegularidadeTrabalhista:

a) Certidào Negâtiva de Débitos Trabalhistas - CNDT (ern www.tst.gov.br), eln cumprimento
à Ld Í\p 12.44012011. Visando comprovar a inexistência de tlébitos inadimplidos perante

a Justiça do Trabalho.

Qualificação Té€nica: Cumprimento do disposto no art. ll, § 1e do art.30 da 8.666/93r6.1.5
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al Complovação de aptidão no desempenho de atividacle pertirente e conpatÍvel em
caracter'ísticas, quantidades e prazos com o obieto da Iicitação - Atestado(s) de Capacidade
'Iécnica, íorneciclo(sl por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido
por ente plivado deverá este ser cortt Íirma reconltecida de quem osubscreveu; poderá ser
pedido Notas Iiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos inesmos.

6.2. Declaraçào assinada pelo represeltante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo ll

6.3. Declaração de lnexistência de latos supervenientes irnpeditivos de habilitação, nâ forma do § 2'do artigo
32 da Lei l-ederal8,666193, assinada pek) representante legal do Licitante, confor';re modelo no Anexo lll.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal (le conhecimento do Edital, conforme inodelo no Anexo lV

6.5. Declaração assinada pelo representâl1te legal da licitar]te de que está cumprindo o disposto no inciso )«XIII
do artigo 7q da Constituição Federal, na forma da Lei ne 9.854199, conforme modelo do Decreto ne 4.358/02,
conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de
habilitaçâo e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágr;rÍbs 4" e 5' do ârt.26 do decreto
10.024/2019 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 90
(noventa) dias, contâdos de sua expedição.

ó.8. Ern nenhuma hipótese ser'á concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos
para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será perlnitidâ
excepcionalnente a inclusào de documentos que corroborem corn a habilitação através de diligência, sâlvo
item 10.10.

6,9. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites
de cada órgâo emissor.

6.10. /\s licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para

habilitação, a proposta de preÇos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante âo

registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciâl deverão ser assinadas digitalmente através
de assinatura digital, para conferil aos rnesmos autenticidade e integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que nâo atenderenr às exigências do preseute Edital e seus Atrexos, sejam
omissas, aprese[tem irregulalidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discot'dem das

Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação contbrme o art.24 do Decreto
10024 /1,9.

7.1, A Equipe de Apoio através de setl Pregoeira(a)esclarece que a cotação do relerido pregão far-se-á por meio
de Iances em valores uniúrios dos itens com apt eciação do meDor preço.

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transações que fbrem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo conro firmes e verdadeiras suas propostas e Iances.

8.2. Incumbirá ainda à LtCl'IANTE acornpanhar as operações no sisterna eletrônico durante a sessão púttlica do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da pertlâ de negócios diante da inobserr,rância de quaisquer
nlensagens emitidas pelo sistenra ou de sua desconexão,

DAS OR TÉCNICA§

DO§ §§
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8.3. A paticipação no Pregâo dar-se-á por meio da digjtação da senha privativa da LICITANTI e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamerlte por meio do sistema eletrônico, até às l0h30min (dez
horas e trinta nr inutos) do dia 24 de lrovembro de 2021. (Horário de Brasilia).

8.4. Como requjsito para a pafticipação ro Pregão, a LICII'ANI'E deverá maniíestar, em campo pr'óprio tlo
sistema eletrônico, o pleno conheclmento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de pleenchimento da planilha existente ro sistema
Portal de Compras Públicas, sendo obligatório o preenchimento dos campos "Fabricânte" "l\4arca" uào
identificando a enrpresa, "Vl Unitário" (valor unitár'io), "ViTotal" tvalor totall e "Prazo de entrega" (o prazo de
execução nâo poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1.A proposta comercial, reste moÍnento, não deverá conter dados que identifiquem a
Licitante.

8.6. Até a data prevista neste gdital paril e[cerlamento do recebinrento de propostas, a t,icitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Ptiblicas para retirar, alterar ou complenr€ntar a proposta fornulada. A
pârtir do início da sessão pÍrblica, não poder'ào ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7,1. Alicitante deverá entregarà Comissão Pernranente de Licitação cópia da proposta de
preços negociada e a plallillra cle preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado,
agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidanlente assinâda
pelo seu representante legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter

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

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

8.8.3. Especiflcação clâra do objeto, de acordo cont o Anexo ldeste Edital;

8.8.4. Prazo de execuçào conlbnne definido no Anexo I: Termo de Referência;

8,8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encatgos de

qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviçol

8.8.6. Os seguintes dados dâ licitante: Razão Social, endereço, telefone, Ii-mail, núme.o do CNPI,

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

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

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

especiÍicaçôes deste Edital.

8.1L. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, Íicam as licitantes,
litle.ados dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo dê eutrega/execução será o estâbelecido !o Anexo I - Termo de Referência.

B-7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do preseute pregào, esta deverá encaminlrar, pelo
Portal de Compras Pirblicas a cópia da proposta no endereço
http: //www,portaldecompraspulrlicas.co m.br/ 1B/de acordo § 2e art. 3B do Decreto 10024119, tendo como
tempo linrite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.
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8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderenr às exigências do presente lidital e seus Anexos,
sejam omissas, apresentenr irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas
que apresentem quaisquer ofertas de vantagens uão previstas neste Edital, ou preços e vantagels baseadas nas

ofertâs das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarã0 com todos os custos decorrentes da elaboraÇào e apresentação de suas propostas

9.1. A partir das 11:00h [onze ]rorasJ do dia 24 de novenrbro de 2021, terá início a sessào púrblica do PRI,GÀo
ELETRONICO SRP Nq 041/2021, com â divulgaçâo das Propostas de Preços recebidas e, a1:ós análise, início da

etapa de lances, conforme Íjdital.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema pa.a â formulação de lances pelas Licitantes,
cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, terrdo por amparo legal aqueles previstos no
Decreto nq 10.024/"19.

10.2. Iniciada a etapa comlletitiva, as licitantes poderâo encaminhar larrces exclusivarnente por meio de
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente inlbrmada clo seu recebintento e respectivo horário de
registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos.

10,4. Só serão aceitos os lances cujos valores Íorem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no

sistema.

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

10.6- Durante o transcurso da sessâo pública, âs licitantes ser'ão informâdas, enl tempo real, do valor tlo menor
lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Iicitantes, vedada à identit'icação da detentora do

lance.

10.7, No caso de tlesconexão com o Pregoeirâ, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessivel às licitantes para a recepção dos lance§.

10.7.1, O Pregoeira, quândo possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem preiuízo

dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a l0 (dez.) minutos, a sessâo do

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoei|a

aos ParticiPantes.

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

Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (dez) rninutos os itens Íical'am abeto pra lances sendo que a

partir do 8a [oitavoJ minuto o sistema prorrog,ara o fechamento do iten prorrogando o tempo de lance de

,(dois] em 2(dois] minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistenla encerrará o item, sendo

vencedor â menor 0ferta.

10.8.1. O intervalo de lauce utilizado para este processo é de 0,01 celltavos

1O, IFOAMü,ÀCÀO DOS LANCES

i&TüRÀ I}A SESSÁO
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10.9. O Pregoeira âo depojs da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletr'ônico, negociação ofertanclo
contraproposta diretamente à licitante que tenha allfesentado o lance de menot valor, para que seja obtido
preço nrel)ror, bem assim decidir sotrre sua aceitaçâô.

10.10. Encerrâda a etapa de lances da sessão pÍrblica, o detentor da rnelhor oferta deverá comprovar a situaçào
de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originâis ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 [três) dias úteis, para confirrnar a autenticidade da

documentaçâo exigida contbrne o art.26 do decreb L0.024/19.

10.11.0 Pt'egoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerranrento da etapa de

lances da sessão pública ou, quanclo fol o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitaçào

do lance de menor valor.

11,1. Na anátise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condjções
estabelecidas neste tdital e seus Anexos.

L1.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resütado de iulgarneDto da

Proposta de Preço.

t 1.3. Se a proposta ou o lance de nrenor preÇo nào [or aceitavel, ou se a LICITANTE desatender às exigências

de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subscquente, veri[icanrlo a sua aceitabilidade e

procedendo à sua habilitação, na ordem de classificâçâo, e assim sucessivatnente, até a apuração de uma

propostâ ou lance que atenda ao editalj

11.3.1. Ocorrendo a situaçào a que se relêre o inciso anterior, o Pre8oeira poderá negociar conl
a LICITANTE para que seia obtido preço melhor'

11.4. Parâ tins de iulgamento clas propostas, será observado o disposto ro art. 44 da Lei Complementâr ne

lzg, de 14112/2006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microenrpresa e da Empresa de Pequello Porte e altera

outt.os dispositivos legais, alteraLla pela Lei Conrplementar ns. 147 de 0 7 de agosto de 2 0 14, e subsidia ria mente,

no que couber, as disposições da Lei n!!8.666/93 e suas alterações postet-iores.

11.5. p.rrâ iulgamento e classificação das propostas será adotado o critério tle rnenor preço por ítem,

observadas âS especiticações técnicas deÍinidas n0 Edital, proposta acima de 50Yo do valor de mercado

apontado pelo sistema será rejeitada.

I 1.6 Proposta arematante abaixo de 309,ô (trinta po. cento) do valor do valor de referência denronstrado apos fase de

lance será necessário a comprovaçâo de conrposição de custos e [otas ficais de entrada rle cada ítem do referido lole

do arrernatante

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manitestar inlediata e ntotivâdanente, a intenção de

interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para iulgamento do Pregoeira, no texto da Intençào

de Rócurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPI, se âceito a intenção lhe será

corcedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente

através do portal, para julgatÚento e delêrinrento ou nào clefet imettto, licando os clemais licitantes desde lo8o

intimados para apresentarent contran'azões em igual número ele (lias, única e exclusivamente através do portal,

qrle colneçarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lltes assegul?da vista imediata dos âutos.

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

12.3. A falta cle manifestâção inediata e motivada do licjtante importará a decadência do direito de tecorrer
e a adludicação do objeto pelo Pregoeira ao vence.lor.
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12,4. Os autos do processo pemranecer:io com vista tianqueada aos interessados, na sala da Comissào
Permanerte de Licitâçâo da Prefeitura Municipal de SÀ0 BERNARDo/MÀ, à Pça Bernardo coelho de Almeida
863 ", Centro, SÃO BtiRNARDO/MA, durante os dias írteis, das 0B:00h {onze horasl às 12:00h (tloze horas].

13.1. O resultado de julgâlnento será submetido à Áutoi-idade Cornpet.,nte para homologação

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITAN'l'E VENCID0R^ será convocada para assinar o contrato, r'ro
prazo máximo de até 5 (cinco) dias ílteis, a contar do recebimento da convocação e nas condiçôes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no subitem 13.2, nâo apresentâr situação regular no ato da âssinatura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamellte, corlvocal as LICITANTFIS renlanescentes, nâ ordem de classiÍicaç.io,
sein prejuízo da aplicação tlas sanções cabíveis, obseryado o disposto no subitem 11.3.

13.4. O pl"zo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igualperíodo, quando solicitado pela pa*e,
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo iustificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 5À0
BERNARDO/MA.

14.1. A licitante que ensejâr o retardan'lento cla execução do certaure, nâo nlantiver a proposta, fàlhar ou
fraudar na execuçâo do ob,eto licitado, compoftâr-se de modo inidôneo, fizer declaração fàlsa ou cometer
fraude lisca), garantido o direito prévio da citaçio e da ampla delêsa, ficar'á impedida de licitar e cortmtar com
a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determirlantes da punição ou até que seja promovidâ a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatorianrente registrada em Diário oÍicial e no caso de suspensâo de licitar, o
LICITANTE deverá ser descredenciado por iguâl período, sem prejuízo das denrais cominações Iegais.

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

14.3.1. Âdvertência;

14.3.2. Multa por atraso â cada 30 (trintal dias, no percentual de 1oyo (dez por centoJ, calculada
sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielnlente as condiçôes pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,40lo (quatro décin'ros por cento), na hipótese de atraso no
cumprinlento de suas ohrigações contrâtuais, calculada sobre o valor da latura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação enl licitaçâo e impedimento de contlatâr com
Administração por perÍodo nào superior a 2 (dois) anos; e

Declamçâo de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administraçâo Pública;
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A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itcns 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do obieto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplernento de evenLuitis cotas mensais, expressilrne te previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dezJ dias Ílteis.

14.3.5

t4.3.6

ú0L06 CIiOORÁ
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74.4 As sanções previstas nos itens 14.3,1, 14.3.+ e 14.3.5, poderão ser aplicadas
conjüntarnente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, tacultadâ a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dezJ dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecuÇâo de que tmta o item l4.3, reserva-se ao órgào cortratânte o di.eito de optar pela
ofetta que se apresertâr como aquela mâis vantajosa, pela ordem tle classiÍJcação, comuricando-sc, em seguida,
a CoÍnissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

14,6. A segunda ad,udicatória, ocorrendo a hlpótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste §ditâ1.

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

15.1. Na Licitâção para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que sontente será
exlgida para a formalizaçâo do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art 7q, §2s do Decreto Federal
ne 7.892/2013 e alterações.

16.1

vlll.
A contratação do objeto licitado será efetivada nle(liante Cortrato, conforme mil,1uta coustante no ,4nexo

16.2. 0 contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste [l(lital e seus Ânexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na ollrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as
obrigações e cordições de folnecimento especificadas neste Udital e seus Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, Íàrão parte
integrante do Contrato, irdependente de transcrição.

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

relação pactuâda, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei ne 8.666193, mediante comprovaçâo
documental e requerimento expresso do contratado.

18,1. Os materiais/serviços deverâo ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e pe|iodicidade
especiticadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobserr,ância destas condições
inplicará recusa sern que caiba qualquer tillo de reclanraçào por pat'te da inadimplente. A Contratada obriga -

se a substjtuir os nlateriais/serviÇos que porventur nào atendanr lis especiíicações, sob penâ dâs sânçoes
cahíveis-

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

necessidaties dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordent de
Fornecimento/Serviço.

18.3. Os materiaisfserviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de Reíerência.

19.1. O pagamento será eletuado mensalmente, relêrente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a

comprovação de que a empresa corltr?tada está em dia com as obrigações perante o Sistenra de Seguridade

L6, DO CONTEAT§

19. DO PÂTAM'NTÔ

5 DA DOTá I .O ORCAN'ÊNT-ÀRIâ

io D0t7. RICOMPOSIC IMICO.FINANC[IROI 0ã t|

18. DO roR§Ecllil§§1-'{}li§,Li:t{ÀL §Â I§TREGA
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Social, mediante a apresentação das Certidões Neg,ativâs.le Débitos como o INSS, l'C]'S e CND'F Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, no prâzo nào superior a 30 (trintal dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de execução do Objeto, deviilanrente atestada pelo setor conlpetetrte. Será veriticada também sua regularida{le
com os Tril}rtos Feder.ris, mediante apl eselltação da Cel1idáo Conjunta Negatjva, ou Certlrlão Conjurta Positiva
corn efeitos de Negativa, de'l'ributos e Contlibuições l'ederais e Dívida Átiva da Urião.

19.2. ii vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o p]'otesto ale título, sob pena de aplicação das sançries
previstâs neste instrumento e ilrde[izaçào pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhüm pagamento será eíêtuado ao CONTRATADO caso o nlesmo se encontre em situaçâo irregular em
desconformidade com item 19.1.

20,1. Qualquer perlido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na jnterllretação do presente Edital
e seus Ànexos cleverá sei'elviatlo, ao Pregoeira respursiivel por esta licitação, exclusivamente no endereço do
Portal de Compras Públicas ww!v.portaldecompraspublicas.com.br, âté 3 itrês ) dias úteis artei ior'à data Íixada
no preâmbulo, as solicitantes de esclarccimento devem se identificar tlevitlamente il-}cluindo cpfou cnpj.

20.1.1.IJm hipótese algulna serão aceitos petlidos de escla|ecinlentos verb.ris quant{} a{] Ijdital;

20,1.2.0s esclarecimertos aos consulentes serão colüu[icados a todas as demais emplesas
que terham adquirldo o llresente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira r esponderá aos pedidos de esclarecinentils no prazo ele dois dias úteis,
contado da data de recebilrento do pedido, e poderá requisitar subsídios Íornlais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Cüníorm€ previsto no arL. 24 do Decreto tü02+/1s, até 03 {trôs) dias úteis antes da data fixada para
recebjmento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato cor)vocatório deste Pregão, sendo que tais
impugnaçôes deverão ser manifestadas exclusivarnente por meio eletrônico através do Portal de Compms
Públicas no endereço eletrônico, lvlrw.portaldecomllraspublicas.com.brno prazo mencionado.

21.2. A inpugnação náo possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsár,eis pela
elaboraçâo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnaçâo no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recellÍmento da impugnação, conÍorme estabelecido no § 1! do alt. 24 do Decretü 10024/19;

21-.3. Acolhida à impugnação contrã o ato convocatório, será designadâ nova datã para a realização do
certame;

21.4. As impugnações protocoladâs intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não enararem com o pediLlo rle lM PUGNAÇÀO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do
Decreto 10024,/19, ou participarem do presente celtame automaticamente estão concordando com todas as

cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.L. Os casos não previslos e as drividas deste Íidilâl serão resolvirlos pela Comissão Permanente de

Licitação, coú base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n!: 10.520/02 e

subsidiariamente, IIo que couber, as disposições da Lei n! 8.666/93 e suas alterâções posteriores.

Fol



Processo:
Folha
Rubrlca:

PREFEITI]RÀ LTTi\ICÍPAI, DE SÀ0 BER\'ARDO
Í)srADo Do }lARA\H.{o

pR.,rÇA BtRN.{RDo cout,Ho DE ÁLt\.tEIDA \" 8ó2 - c.ENTRo s.io rr:nl.rnnorltt
CN P.l: 06. 125.J89/0001 -8li

22.2. Fica assegurado a Prefeitum Municipal de São Ilernardo/MA direito de, no iuteresse (la Adininistraçào,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no tÍldo ou en'i paIte, a presente licitação, ltor râziies de interesse público
decol'rente de fato super-veniente devidame]lte comprovado, peÍtinente e suficiente pârâ justificar tal conduta,
devendo anuláia por ilegalidade, de oÍicio ou por provocação de terceiros, mediaflte parecer escrito e
devidamente íundamentado.

22.3. Â participaçâo neste Pregâo inlpliclrrá na aceit;lção inlegral e irretratáyel de suas norÍnas e observância
dos preceitos legâis e regulamentales, ressalvados o clireito de lmpugnação e de recurso.

22.4. O obieta da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, collforme previsto no § 1a do
Art.65 da Lei 8.666193.

22,5. Não havendo expediente na .lâta flxada para a ãbe.aura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
Íato superveniente que impeça a reaiizaçâo do ce$aÍne na.lata marcada, a sessão será autümaticamente
transferida para o pdmeiro dia útil subsequente, no nlesmo local, enclereço eletrônico e horário anteriormênte
estabelecidos, desde que nào haja comunicação do Pregoejra em conlrário.

22.6, O desatendimento de exigências Íormâis não essenciais não impoítaÉ no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferiçôes das suas qualiÍlcações e a exata conpfeensão da sua proposta, du.ante
a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seja necessária à internlpçâo da sessão, os autos clo processo ficarão sob a guatda do Pregoeira,
que designará nova data para a conainüação dos tfabalhos.

22.8. O presente Uditâl e seus Anexos, estarão ii disposição dos interessados, gratuitâmente, no endereço do
Portal de Compras Públicâs - endereço lyww.porfaldecompraspublicas.com.br.

22.9. O forlecedor de outra Unidatle da Federução devei'á, por ocâsião da entrega dos materiais, apresentar,
a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emltida pela Secretaria de Economia linânçâs ou Fazenda do Estâdo
que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edita] e dele Íazem parte integrante, independentemente de transcrição, os
seguintes anexos:

23.1.1 Anexo l - Termo de Referência,

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

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

23.1.4 Anexo tV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Editâl

23.1.5 Anexo V - Modeio de Declaração que não empregâ menores.

23.1.6 Anexo Vl - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 A;rexo VII - Minuta da Âta de Registro de Preços

22.1.8 Ánexo VIll - Minuta dô Cortrâto

sÃo BERNARD0/ MA, 04 DE NOVEMBRa DE za2t.

Pregoeira Municipal
Eliza dos SaDtos Araújo Lima

'j0rl
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EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NA 04U2O21

ANIXO I

Objot0 Registro de Preço pâra futura fornecimento de material elétrico ,para âterder as necessidades da Prefeitura
Municipal de São BernartlolMa.

I,OTE I - MATERIAL

ITE ivt DESCRTÇAO UNID. VLR
UNIT

VLR
TOTAL

1 Alça reformada para cabo 4/0AWC UN I]

Armação secundária em poste DT 01 estribo UND 330

3 Arnlação secundária em poste DT 02 estribo UNT] 220

+ Armação secundária em poste DT 04 estribo 110

5 B0tão verde Contato NA UND 110

6 Botâo vermelho C0ntato Nl' LIN t]

7 Cabo At, 1Xl/oAWG NU CAA K6

Cabo Quadripolar Tipo PP resistente ao fogo, baixa emissâo de
fumaça e baixa toxidez, de cobre 0,6/1KV, ternp mole
encordoamento CL5 # 16 mm2

t4

9 l\{ 275

10 Cabo Quadripolar Tipo PP resistente ao íogo, traixa emissão de

fumaça e baixa toxidez, de cobre 0,6/lKV, tentp ntole
encordoamento CLS # 4mm2

1.1 275

l1 Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao tbgo, Lraixa emissão de
Íumaça e baixa toxidez, de cobre 4501750V, ternp nole
encordoamentoCL5 #6mm2

Nl 23r

12 Cabo Tripolar Tipo ?P resistente ao fogo, baixa entissão de

Íúrnaça e tlaixa toxidez, de cobre 0,6/1KV, temp mole
encordoamento CLs # 10 mm2

Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao fogo, baixa cnlissào de

Íumaça e baixa toxidez, de cobre 0,6/1KV, tc'mp mole
encoÍdoamento CL5 * 2,5 milo2

11 440

t3 Iv1 20.000

14 Cabo 'l'ripolar Tipo PP resistente ao fogo, bãixa emissão de
fumaça e baixa toxidez, de cobre 0,6,/1KV, temp rnole
encordoamento CLS # 4mmz

550

15 Cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de

tumaça e baixa toxidez, singelo de cobre, encordoanrento CLs
(0,6/1,0kVJ # 10 mmz

\| 550

16 Caixa de Pâssagem Metálica 15x15cm I'N D 330

17 Cabo 400 metros PP 2X2,5 M 44

Caixa de Passagem Metálica 20x20cnr UNI] 180

QUÂNT.
I

tiN t)

110

224
B Cabo Q adripolaI Til)o PP rcsislente arr Íogo, haixa cnrissào tie 

I

Ítrrnaça e baixa toyidez, de tobre U,6/lKV, k,mp rnole 
I

encordoanlento CLs fi 6 mmz 
I

330

1B
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I9 Caixa de comando para iluminação pública 50 amperes UN I) 100

20 Chave comando lP completa UNI) 100

27 Chave contactora monopolar 220v 5cv UNI) 100

22 Chave contactora tripolar 3B0v 10cv UNI] 100

23 Chave Cotnutadola 3 POS 2NA ACE UNI) 100

24 Cinta circular de 140mrr1 UND 220
25 Cinta circular (le 250mnl UN i) 110

26 Cinta retangular de 250x2l0nrm UND 110
21 Condulete ÀL "l' 3/4" com rosca UNI] 110

C0ndulete AL tipo C 3/4" UND 110
29 Condulete ÁL tipo 'l' 1 1/2" UNi) 110

30 Condulete AL tipo 'l' 1" UN I) 110

31 Condulete AL tipo 'Í' 2" UNI) 110

32 Conector embun achüd(, IJNi] 110

33 Conector Perfuração CU/AL 2,5A10- 16450M M2 I tNt) 110

34 Conjunto air-stop 20! uNt) 110

35 LUVa [.iletrod l,VC rosc 4" UNI) 110

36 Metros de Cobre (le 1,5 nrm fio de cobre 1\,1 5500
37 Metros de Íio Cobre rle 2.5 mrn fio de cobre M ss00

LOTE II . MATERIAIS ELETRICO I I LAMPADAS, LUMINARIAS E PROIETORES)

I1'EM DESCRTÇAO UNID, QUAN'T. VLR UNI'T VLR
TOTAL

I Lâmpada Fluorescente compacta - 15W UND 990

2 Lâmpada Fluo|escente compacta - 20W U Nt) 990

3 Lâmpada lfluorescente compacta - 32w UND 990
4 Lâmpada Fluorescente compacta - Alto Fator de Potencia 105W UND 550

5 Lâmpada l'luorescente conrpacta " Alto Êator de PoteDcia 32lv UNI) 990

6 Lâmpada lluorescente compacta - Alto F'ator de Potencia 65W UND 550

7 Lâmpada Fluorescente compacta - Alto Fator de Potercia B4W UNI) 550

B Lâmpada vapor de sódio 100 W u t{t) 550

9 Lâmpada vapor de sódio 150 W

l0 Lâmpada vapor de sódio 250 W UNI) 550

Lâmpacla vapor de sódio 70 W U NI) 550

12 [,âmpacla vapor rnetálico 100 W UND 550

13 Lâmpada vapor metálico 1000 W U Ni) 330

14 Lâmpada vapor tnetálic0 250 W UNt) s50
'15 [,âmpada vapor metálico 400 W 550

I

I

I

I

I

I

I

UND I sso

11

UNI}
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16 Luminária em côrpo tle alumínio injetado a alta pressiro con'r

acabamento en1 pintura eletrostática; ditirsor de vidro; refletor
em al.rmínio polido anotlizatlo e selado; com compartimento para
equipamentos âuxjliares incorporados internamente a lüminária;
tixação em ponta de braço; grau cle p|oteçào IP66 e resistência a

impacto IK08 para Lâmpâda VS e VT 70-100-150W

UNI]

17 Luminár-ias Aber'aa ilase ,10 E IIN i) 224
1B Projetor de embutir para lâmpar.ia vapol d., metáiico 100 !V IIN I) 550

Projetor de sobrepor para lâmpada vapor de metá1ico 1000 W UN I]

2t) Projetor de sobrellor para lâmpada vapor de metálico 250 W UNT) 550

21 Projetor de sobrepor para Iâmpada vapor de metálico 400 \ry UN 
')

550

LOTE III - MATERIAIS ELÉTRICO II I LAMPADAS, LUMINÁRIAS)

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. YLR UNIT VLR
TO'rÂL

i Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 20 W 550

5s0

3 Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 40 W 550

4 Lâmpada LED Br.rlbo Luz Branca 70 W 550

Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 500 W 550

Lunlinária abertâ Soquete E-27 llNl] 550

Luminária LED em corpo de alumínio inietado a alta pressào, com
acabamento em pintrlra eletrostática; diíirsor liso plâno; conjunto
úptico com rnódul0s tle 128 LLDS coin lentes incorporadas;
dimerizavel 0'1.0V; driver iucorporado a luminárja com
dissipador de calor; tensâo nominal 22ílV; I'P mírimo 0,95;
temperatura de trabalho até 40çC; indice de reproclução de cor
>70olo; vida útil mí[ima de 60.000h; er]caixe para ponta de braço
com ajuste de inclinação; grâu de proteção lP66 e resistência a

impacto lKoB, Lonl llulo luminoso mínirno de 30.0001ux

U Nt) 100

I Lumitrária LED en] colpo de alumírio inietado a alta pressào, com
acabamento em pintura eletlostática; diÍirsor liso plano; conjunto
óptico com módulos de 64 LUDs com lentes incoriloradas;
dimerizavel 0-10V; driver incorporado a iuminária com
dissipador de calor; tensão norninal 220V; fP tnínjno 0,95;
temileratura de trabalho âtó 40!rC; Índice de rept^odução de cor
>70%; vida írtil milima de 60.000h; erc;rixe para ponta de braço
corí ajuste de irclinação; grau rle proteçâo lP66 e resistência a

impacto lK0B, com Íluxo luminoso minilno de 17.000111x

L}NI) 100

LO',l',§ tv - MA'I'L'.RIÂIS DTVERSOS I

ITEM DESCRIÇÀO UNID, QUANT. VLR UNIT VLR
TOTAL

1 Quadro de comando e proteção de sobrepor exterro IP 65
600x400x200 100

'lt) 550

iJND

l,âmpada LED Bulbo Luz Branca 30 W TiND

I]ND

I]ND

UNi]

6

7

I]ND
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iJNI)
100

2 Quadro de Distribuição/Comânrlo Metihlico de embutir' 40
circuitos com barramento lase, Neutro e Terra

UNTJ3 Quadro de medição Monofásica PVC cotr caixa para proteção geral

UNDQuadro de mediçào Polifásica Metálico con1 TC's e caixa para
proteçâo geral

+

IJN D 1805 Quadro de neciição Polifásica PVC com caixa para proteção g€ral

U NI) 1ÁnReator externo pâra lâmpada vapor de sódio 150 w

180tiNt)7 Reator externo para iâmpada vapoi'de sódio 250 W

180I]NDB

UND 180L) Reator externo pala lâmpacla vapr:r sódio 100 W

UND 18010 Reator externo para lâmpatla vapor nretálico 1000 W

UNI) 18011 Reator externo paü iâmpada vapol metálicÜ 250 W

UND 180Reator externo para lâmpatla vapor rnetálico 400 Wt2
UNL) 3401:l Relé de sobr ecarga 12i!

340IJNI)14 Relé tle sobrecarga 25!

340Relé {alta de Íase 3Bov15

34016 Relé de tempo 220v

UNI] 34017 Reie bimetálico cle 11-254

UND 3401B

KG 50Solda em barra

UND 1202Í) Supervisür de tersão morolãsico

U Ni) 12427 Supervisor de leusão triÍásico

L2022 Supofte para 01 pétala

1lnSuporte para 02 pétalas'23

LOTE V- MATERIÁIS DIVER§OS II

VLR UNlT VLR
TOTAL

U NII) QUÀN'r"ITEM DESCRICÀO

25UNi]l. Bastão de SalvalneDto e Resgate NR10

60UNN'2 tsolsa para Vaü de Manobrlt NR 10

trN t.l3 Capacete Abâ Total NR 10 com Carneir:l e lugrilar

I i llll
120Capuz lJalaclava para Eletricista NR 10 Risco 2 Retardallle a

Chamâs contra Arco Elét)-ico
4

120I,IN I]5

üNi) L206 Cone PVC flexível 75cnl Larallja e Brânco com 2 Faixas Refletivas

100Conjulrto Áterranlento para Linhas de Distribuição (B'f) N R10

M
200Corda Estática Trançada Poliamida (Nylonl 12mm NR35 e NRIB

para Trabaliro em Altura

110IJ NI]I

50
i i I'Jtl10

Detector de Tensão Por Aproxirraçào NRl0

Escadâ de Fibra de Vidro Extensível NR10 3,60m têchada (12
degraus) e 6,00m aberta [19 degraus)

180

Reator externo pala iâmpada vapor de sódio 70 W

UND

UNI)

Rele bimetálico de 6-1Ba

19

UNI]

UND

124

Cinturão Paraque.lista Eletricista NR1 0

UNI)7

B
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UNI]11 escada de alumínio de 12 tlegraus

UN I)
20

1,2 Escada de Fibra de Vidro Extensível NR10 4,80m fechada (16
degraus) e 8,40m aberta (27 degraus)

[IN D 11013 Fita Zebrada Derrrarcacão de Area

PÀR 3074 Luvâ de Borracha lsolante de Âlta Tensão pâra Eletricista NR10

PAIt 72015 Luva de Raspa

UN I) 220Máscara tipo Respirador Descartável PFF'1

UN I) 110\7 0culos de proteção Escuro

UN I] 1101B oculos de proteção lncolol

UNt) 110Protetor (Bloqueador] Solar 2L19

UND
110

20 Protetor Auditivo Auricular Tipo Plug de lnserção de Silicone com

Cordào Âtenuação 13 dts NRR-sf

I,OTE VI. FERRAMENTAI,

UNID. QUAN'I.. VLR TINI'T VLR
TOTAL

DESCRTÇÃOITEM

25UNt)1 Àlicate AÍnperínretro Digital 1000,4 CA CÀ'I Ill

25UN I)2 Alicate flico Reto 6" isolado 1000V

25UNI)3 Alicate Corte Diagonal6" isolado 1000V

UND4 Ali.àte De Pressão 10 Pol

25UNI)5 Alicate universal t)" isolado 1000V

25IIN I)6 Alicâte nornlal

IIN L)Arco de selra7

UN t) 40Bateria gVIt

40uN t)9 Bolsa Balde de lona para ferramentas

40
UNI]10 Bolsa para transportar ferramentas, em lona Íio 10, fundo

retbrçado, com alça e porta cadeado

IJN D 40Chave ajustável 12"1l
UND 25Cilave Catraca Reversível 1/2"1?

llN t)13 Chave fenda 6.5 mm, coÍnprimento da haste 150 mm, isola da

100 0v
UNt) 2514 Chave phillips PH1 comprimento da haste B0 rnm, isolada 1000V

LJN t) 2515 Chave phillips PH2 comprimento da haste 100 mm, isolâda 1000V

IINI) 2516 Chave tipo canhão 3/16" isolada 1000V

llNl) 25Chave tipo canhào 5/16" isolada 1000V17

25U NI)1B Chave Tor Reta, com cabo, isolada 1000V

251]NI)Detector de tensão CA sem cont.lcto

UNI) 7520 furadeira de 700w

251]NI)21

U NI) 75

furadeira de impactor de 1500w

Esquadro 12"22

16

19

50

I

I

I

I

25

25
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23

26

2+

25

I'rena fibra de vidro 100n1

Jogo De C)rave Combinada 6 A 32nm

Serra circurla mármore

cJ

L]NI)

cl

uNi)
20

Recurso
Financeiro Recurso PrópIios e Federal

Dotação Orçamenúria;
Nã Licitãção para registro de preço não é necessário indicar dotaÇão orçamerltária, que somente será

exigida para a lbrmalização do contrâto ou outro inslrumento hábil, conforme o Art. 7e, §2e do Decreto
ljederal nq 7.8c)2/2U13 e 

"lrcraçô85.

Dotação
Orçamentiária

tim virtude da necessidade da Administração em proporcionar o adequado funcionamento da parte
elétrica com nateriais e equipamentos, essenciais para realizaçâo da manutenção predial e ainda
auxiliando os servidores da área de lnanritenção desta Administração na realização de pequenos

repafos.
adotou-se o Sistema de Registro de Preços para a presente contratação enl ftizão de:
a) haver previsão de aquisições freqtieltes dos itens a serem licitados;
b) evitar a necessidade de Íazet grandes estoques; .

,ustificativa

Vigência do
Contrato

Entrega: Cor'ifonne Ordem ds Fornecimento.
Prazor l5 {quinze) dias úteis após a Ordem de Forllecimento. Prarzo irrevogável. O Descumprimenao

está sujeito as sanÇôes âdministrativas e penãlidades contidas no item 14,do !{!1i{
Prazo de Entregâ

Adiudicaçâo Por lote
Local de entrega Sede da Prefeitura Munici al de São f]ernilrclo Ma

Setor de Cofir ras e Conúata nrcllUnidade F'iscali?adora

EDITAL DE LICITAçAO

I

')(fogo de chave allen (tipo Lj conr 10 peças 1.5-12 mm

25

A Àta de Regisü o de Preços iniciar-se-á na datit de sua assinaturâ e terá vigência de 12Ídoze) meses.
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 041/2021

ANEXO II

;À

Ilma. Sra.
PregoeÍra e dernais membros da CPL

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA

Rel: I,REGÀO ELETRÔNICO SRP N 041/2021

Prezados Selhores.

CNPJ ne sediada em
por intermédio de seu representante legal St'(a)

portador(a) da Carteira de Identidade nq

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

EMPRTSA DE PEQUENo PORTE, nos temros da Lei Complernentar no 123,de 14/1212006. Código do atoi 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMEN'lO DE EMPRESA DE PF;QUIlN0 PORTI;

e do CPF' ne- recluer a Vossa Senhoria o

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

fnome, cargo e assirlatura do representante legal da proponente,
em papel tinlbrado da empresa, devidamente identificado)

[Obseruaçãor em caso alirmativo, assillalar a ressalva acimâ)

CI ,o Du..§ti u ro 'EPP



e[
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PR.{ÇA BERNARDO COELI{O rrE At.,N{EIDA \" 862 - CTENTRO - SÀO BLRN.\RDO/IÀ
CNPJ; 06. l25.lli9/0001 -88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PR§GÃO ELETRÔNICO SRP N9 041/2021

ANEXO III

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REil I'REGÂO IJLE'|RÔNICO SRP Nq 041/2021

Prezadüs Selh0res,

0 abajxo assinado, na qualidade de representante legal da enrpresa lnolne cla

empresa] . CNPJ na 

- 

DECLARÁ, sob as penas da Lei, ros termos do § 2a, do aft.32, da Lei
ne 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum íato super!'eniente que seja impedjtivo de sua habilitaçào
na liciaação el]] epígrafe.

(.....1, ....... de ................... <le 2027

(nome, cargo, e assinatura do representante legitl da proponente,
em papel timbrado dâ empresa, devidamerte identificado]

EDITAL DE LICITÂCÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS 041/2021

ANEXO IV

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Mnnicipal de São Bernardo/MÂ

REI.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'041/2021

Prezaclos Senhores,

nome da empresa)- CNPJ ne sediâda em _fendereÇo
completo)_, por internlédio de seu representante legal Sr(al portador(a) da
Carteira de ldentidade nq e do CP[.'nq DECLARA, que tem pleno con)recimentr-r do
refêrido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os docunlentos e inlbrmações necessárias, os quars
possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por nâo impugnar o presente Edital
conforme art.24 do Decreto 10024/19 ou palticiparem do presente certame, Declara po| tim, que aceita e se

subrnete à todas as cordições estabelecidas l1o reíericlo lidital e anexos, abdicandu de recorrer de qualquer
ação contra o referido edital. Por ser expÍessâo dir verdâde, firnlo a presente.

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

(0bservação: ent caso afinnativo, assillalar a ressalva acima)

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREFfITUR,\ IITI:iICIP,{I, Dt] SÀO BERNARDO
Es r\DO DO -\t.rR.\\ttÀo

PR.{('A BERNÀRDO COELTIO DU Al,i\tEIDA \" Eó2 - (:E){TRO - SÀO BERNARDO/\IA
('NP.l : 06. I 25.389/0001 -88

DTCLÂ§II{ÂO §[ C§I{§§{TMINT§ §*'§I}ITÁL

......................t...,),., de.,.............-... r:le 2021.
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C\ P.l : 06. I 25.Jtt9/0001 -8Íi

PREcÂo ELETRôNrco sRP Ns 041/2021

ANEXO V

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Preíeitura Municipalde São Beruardo,i MA

REf,: PREGÃO I'LETRÔNICO SRP NNO4I/2021

Prezados Senhorcs,

ínonre da CNPJ nq sediada em

[endereco completo] . por interlnédio de setl representante legal Sr[a)
portador(a) da Carteira de ldentidade na e do CPI-no DticL,ARA, pala tins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no a.666, de 2t de iulho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que nâo emprega menor de 18 [dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ott insalubre e

não emprega nrenor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega tnenor, a partir de 14 {quatorzel anos, na contlição tle aprendiz { J.

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

(nome, cargo, e assinatura tlo representaDte legal da proponerlte,

em papel timbrado da empresa, devidamente icientificado)

[Observação: em caso afil rnarjvo, assinalar a ressalva acitrta)

.O EM CUMPRTMEITTO ÂO DTSPOSTO NO

IcÂoINCI§EXXXIiI D§ ART. ?g t
DECLÂRÁ(
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PREFEITURT\ Mlr\lCIPAl- DE SÁO BERNÀRDO
ESt'.\DO DO Il.\R {\ H.iO

PR.{ÇÀ RERN.{RDO COEI-HO Dr. Al,i\'IEIDA N'862 - CIENTRO - SÀO BER\ÂRDO/\IA
CN P.l: 06.1 25.JÍJ9/0001 -88

EDITAL DE LICITÁÇÀO
PRECÃO ELETRÔNICO SRP N9 041/2021

ANEXO VI

llma. SÍa.
Pregoeira e denrais membros da CPL

Prefeitura Municipâl de São Ilernardo/MA

RCf.I PRECÂO ELETRÔNICO SRP NS041/202I

Prezados Senholes,

CNPJ nq sediacla em

portâdor(a) da Carteira de ldentidâde na e do CPF ne DECLARA, cunprir os

requisitos de habilitação e que as declaraçôes informadas são verídicas, coníorme parágrafos 4" e 5'do art. 26
do decreto 10.024 /2019.

(.-J, .--. de ..--.-. - .... de 2021

(nome, cargo, e assinatura do rcprosetltante legal da proponente,
em papel tilnbrado da entpresa, rlevidamente identificadoJ

(Observaçãor en caso afirmativo, assinalar a tessalva acima)

}§CLAR4 { r)É vER.ACII)Â.AÉ

(endereço completo] , por intermédio de seu represental'tte legal Sr(a) 

-



Processu. NA

PREFEITI-]RIt MIJ}II(]IP, L DO SÃO BERNARDO
[:S T{DO DO \IARA\II,iO

PRÂçA BERNARDO (]OELIIO T'E ALN EIDA N'862 _ C:EN'TRO _ SÀO BERNÂRDO/TIA
( !l PJ: 06,I25..389/0001 -88

EDITAL DE LICITAÇAO

ANÊXO VIt

PROCESSO ADMf NISTRA'I'tVO Ne. 2 0210067 /2027- CPL

VALIDADE: 12 [doze) meses contados a partir dâ dâtâ dc sua publicação no Diário Oficial da União ou
do Estado do Maranhâo ou do nrunicípio de SÁO BERNARDO/MA/MA

Pelo prcser)te instrurnento, o N,lunicípio de São Bernardo/MÁ, Estado do Maranhão, conr sede

adnlinistrativa, na PreÍeitura Municipal, localizada na
inscrita no CNPI sob o no

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita n0 CNPJ sob o ne conl
sede na

rcpresentado neste ato pelo gesror responsável

representada pelo

flas quantidades eslinladas [a seção quatro desta Ata de RegisÍo de Preços, de

acordo com a classificaçào por elas alcançada por item, atendendo as condiçoes previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às nornlas corstantes da

Lei ne. 8.666/93, Lei ne. 1O.520/2002, Decreto Íte 10.024/19, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas

alterações, e em conformidade com as disposiçôes a seguil

1.1 - A prese[te licitaçào tem por objeto o Registro de PreÇo para íutura fôrnecimento de material elétrico ,

para atender as necessidades da Preteitura Municipal de São Bernardo/MA, conÍ'orme condiÇões e

especificações constantes nesta Atâ, no Edital e seus anexo§.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORCAOS Il ENTIDADES a Íirmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, potlendo ocorrer Iicit.lÇôes especificas para âquisiÇão do(s), obedecitlas a legislação peftinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de Ítrrnecimento, em igualdade de coudiçôes.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão oü entidade
da Administraçâo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda
de regime próprjo que nãü tenha participado do certarne licitatório mediante previã consulta ao órgàí)

gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do regjstro de preços, quando desejarem tãzer uso da Ata de

Registro de Preços, deverão nlanifestar seu interesse junto ao órgào gerelrciador da Ata, para que este ildique
os possíveis fornecedores e respectivos preÇos a serern praticatios, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Cabeú ao Í'ornecedor beneficiár'io da Ata de Registro de Preços, ollseryadas as condiçôes nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não clo fornecimento, iDdependentemente dos quantitativos reg,istrados

enr Ata, desde que o fornecimento não prejudique as otrrigaçóes anterionnellte assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrataçôes adicionais, nâo poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitirtivo decon ente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do qua[titativo de cada item reg,istrâdo na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgàos

CEP: cidade
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participantes, independentemente do número de órgãos não participantes t1ue, riesde que cleviclamente

comprovada a vantagent e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá â Prefeitura Municipal de São BernaÍdo/MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 [doze) meses, contados a partir de sua publicação ro Jornal Oficial do
Estado/MA.

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

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registlados nesta Ata encontram-se
indicados Ia tâbela abaixol

gMPRESA DESCRTçÃO DO
ITEM

MARCA. TJND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executâdos conÍbrme termo de reíerência do Editai de forma fracionada
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente,

5.2 - O prazo máximo parâ entrega será diár-io conforme solicitação e pedido etetuado pelo depanamento cle

compras da Prefeitura Municipalde São Bernardo/MA.

6.1 - Êxecutar o fornecimento dentro dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo cont as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das

condições estabelecidas.

6,2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam

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

verificar quando da execuçào dos atos de sua responsabilidade;

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

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do pÍeço registrado, não poderá ser

alegada conlo motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste editál

e não a eximirá das penalidades a que está sujeitâ pelo não cuinprimento dos prazos e demais condiçÔes aqui

estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alterâção ocorrida no enclereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislaçâo de segurança e Adnlinistraçâo no trabalho, previstas nas normas
reguiamentadoras pertinentes;

l^

I
l
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6.7 - !'iscalizar o perfeito cun'rprimento do fonrecimento a que se obrigou, cabeldo-lhe, integralmente, os ônus

decorrentes, Tal fiscalização dar-se-á illdependentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a cotrtr'âtada adotar todas as medidas
preventivas, com Ílel observância às exigêrlcias das autoridades competentes e às disposições legais vigentesi

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

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

7.1 - Convocar a licitante vencedol? para a retirada da Ordem de l'orlrecimeÍrto dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser cüttratada todas as informações e esclarecimentos que venllam a ser solicitados

relativamente ao objeto deste Editali

7.3 - EÍetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidâs neste Edital;

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

recebimento do objetoi

7.5 - Nenhum pagamento será et-etuado à empresa detentora do registlo, enquanto pendente de liquidação e

qualquer obrigaçio. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização

monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execuçâo das obrigações assumidas pelo colltràtado

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

responsável;

g.2 - O Contratado/íornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatum, descrição do item fornecido. de

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

8.3 - Câso constatado alguma irregUlaridade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao tbrnecedor,

para as necessárias correções, com as inÍbrmações que motivaram sua reieição, sendo o pagamento realizâdo

após a reapresentação das notâs fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRÂTADO das suas responsabilidades e obrigaçôes,

nem implicârá aceitação definitiva do fornecimento.

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

como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da opemção de "factol ing";

8.6 - As clespesas bancárias decorrentes de tratrsferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

ACOr1ITRATANT§T

DO PAGAM§NTO
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9.1 - 0s preços registrâdos manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida â

reyisão no caso de desequilíbrio da equação econôurico financeira inicial deste instrumento a pariir de

determinação municipal, cabendoJhe no máxinro o repasse do percentual determinado.

9,2 - 0s preços registrados que soÍierem revisào não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor origjnalmente constarte da proposta e aquele

vigente no mercado à época rlo registro;

9.3 - Caso o preço registrado seia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao [ornecedor,

mediante correspondência, reduçâo tlo 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 vigente, e pelo preço da primeila, as (lemais empresas com preços registrados, cabendo

rescisâo desta atã de registro de preços e nova licitação enr caso de fracasso na negociação'

9,5 - Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que íorem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pela Prefeitura.

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

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

b) Quando o fgrlecedor der causa a rescisão adnrinistrativa da Nota de Empenho decorrellte deste Registro

cle Preços, rras hipóteses previstas nos incisos I a xll, XVll e xVlll do art. 78 da Lei 8 666193;

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

registro;

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

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

$ descumprir qualquer dos itens da cláusuia sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrelldo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será intbrntaclo 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 Íbrnecedor, â comunicaçào será feita por

publicação no Jor.nal O§cial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço regisrado a partir da última

publicação.

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

prefeitura, fàcultando-se a esta neste caso, a aplicação das pelralidades previstas no Edita].

10.5 - Haverdo o cancelamento do preço registrado, cessarào todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

Íornecimento do Ítem.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da preffogatjva de Çancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou su§tar o pagarnento das laturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infri ngida.

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

ír: D0 i$§í§láilI&i$fÔ lX ÁÍrtl)§ f.r6r§fl?S §ú'lP8f (r§
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a) Por decurso tle prazo de validatle;

11.1 - 0s preços aptesentados na proposta devem inciuir todos os custos e despesas, tais con)o: custos direto§

e indiretoi, ti,butos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,

Iucfo e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.

12.1 - 0 descumprim€nto injustificado clas obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada

a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666193, incidentes soble o valor da Nota de Empenho, na

forma seguinte:

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

b) a paftir do 6e (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 040/o [quatro por cento), caracterizando-se

a inexecução total da obrigação a partir do 11q [décimo primeiro) dia de atraso'

12.2 - Sem preiuízo das sançóes cominadas no art. 87, l. lll e Iv, da Lei 8.66ó/93, pela inexecuçâo total ou parcial

tlo objeto adjudicaclo, o Município de sÂo BERNARDOIMA, através da secretaria Municipal de Administraçào

pod"íá, g"."nti,l, u prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até l0% [dez por cento) sobre o valor

adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar,se a retirar a nota de empen)ro initlstificadalnente ou se não apresentar

situaçào regulár no ato da feitura da mesmâ, garantida prévia e antpla defesa, sujeitar-se-á as seguintes

penalidades:

12.3.1. Multa de até 100Á (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporáriâ de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o MunicÍpio de SÃO

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

12'3.3.Declaraçã0deinidoneidâdepafâlicitarotlcolltl.atarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal.

12.4 - A Iicitante, adiudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar docunlentaçâo falsa exigida

para o certame, ens;iar o retardamento da execução cle seu obieto, não mantiver a propostâ' Íàlhar ou tiaudar

na execução d0 contrato, comportar se de motlo inidôleo ou cometer fraude tiscal, garantida prévia e ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar conl o Municipio pelo prâzo de até cinco aros e' se fbr o caso' o

ürni.ípio á" Saô SERNARDO/MA solicitará o seu des,edenciamento do Cadâstro de Fomecedores do Estado

por igual período, sem pre,uizo dâ aÇão penal correspondente na forma da lei:

12.5-Amultaeventualmenteimpostaàcolltfatadaseráautomaticamentedesc0ntâdadafaturaaquefizer
ius, acr.escicla de iuros rnoratórios àe 1olo (um por cento) ao mês.-caso a contratadâ não tenha nenhum valor a

receber deste órgão da prefeitura Munictpàt Oá SÀO AfANARDOIMA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 {cinco)

dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multâ' Após esse prazo' não sendo efetuado

o pagamento, seus dados serào encaminhados an óigao competente para que seja illsc'ta na divida ativa do

Uuntípio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multâ;

12.6 - As mültas previstas nesta seção nào exilnem a adiudicatária da reparação dos eventuais danos' perdas

ou prejuízos que ieu ato punível venha causar ao Município de SÃo BuRNARllo/MA'

12.7 - Se â Contratada nâo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco] dias úteis' contados da

intimação por pârte da secràtaria Municipalde Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos
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que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem sullcientes, o valor que

sobejar será encaminhâdo para inscriÇão em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipioj

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, rlo prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência dâ

intimação, podendo a Adnlinish'âção reconsiderar sua decisão ou nssse prazo etrcarninhá{a de!'idamente
inlormadâ para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oritrndas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

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

serão elencadas em moDrento oportuno:

15.1 - As paftes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão Íegistradas por intennédio de lavratura de termo

âditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico

ISRP nq.041/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

Ill - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçào

financeira, senl prcvia e expressâ autorização da Prefeiturâ.

tly,v

16.1 - As partes coDtratastes elegem o Foro da comarca de sÃo BERNARDo/MA, Estado do Maranhão' como

competenie para dirimir quaisquel questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos. que

não puderem ser resotvidos pelà via àdminisFativa. renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

16,2 - e por estaren de acordo, as partes firmam a presente Ata, eln 03 [três) vias de igual teor e forma para

um só eíeito legal, ficando uma via árquivada da sede da coNTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei8.666/93'

sÃo BERNARDO/MA - MA, 

- 

de 

- 

de 2021.

1,.

.fif(t
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EDITAL DE LICITAçÃO
PRECÀO ELETRÔNICO SRP NS 041/2021

ANEXO VIII

CONTRATO pE SRp yge _/2021,
P RACESSA ADM IN ISTRATIVO N O 20210067 / ZOZI.CPL

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREI:EITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO/MA. ESTADO DO MARANHÃO E A

EMPRESA {,,.),

Por este instrumento particular, a PnfF,. tTLlRA MIJNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, situada à
.........................., SÀO BERNARDO/MA-MA, inscrita oo CNPJ solr o ra ...........,.............., neste ato representada pelo
prefeito municipal, Sr. ...-..................................-....., portador do Cédula de ldentidade nD ........"...... ......... e do CPF tr!!

â seguir denominadâ CON'IRATAN'IE. e â empresa sitlada na

inscrita no CNPf sob o ra ............................., neste ato representâda pelo ............................, Sr.....,..........'.'.....,
portador da Cédula de ldentidade na .....................-...... e do CPIr nq ............................, a seguir denominada
CONTÍ{A'IADA, acordam e iustam ârmar o presente Cortrato, nos termos da Lei nq 10.520/02, Decreto np

70.02+ /"19 e subsidiariamente, no que coulter, as disposições da Lei ne 8.666/93, assim como pelas

cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBIETO;
1.1. Registro de Preço para futuras fbrnecimelto de material elétrico ,para atender âs necessidades da

Preíeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Clúusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitaÇâo na modalitlade Pregão Eletrônico SRP np 041/2021 e

rege-se pelas disposições expressas na t,ei n'! 10.520/02, Decreto nq 10.024/19 e subsidiariamente, no que

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

A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Clóusula Terceira - DO VALoR CONTRATUAL;
3,1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 

-
(...J, conforme descriçiio dos pt^odutos abaixo:

I1'liM DESCRIÇÃO DO PRODUl O VIARCr\ UN Q1'DE V,U N I'I V TO'IÂL

0t

02

03

04

[Tabela Ilustrativa]

cláusula Quarta - Dos RFcuRsos FINANCEIROS:

4,1.4s despesas decorrentes da presente licitação correrâo por conta dos recursos especíticos consignados

no orÇamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotaçôes que por ventura se fizerent

necessárias, através de ordem de fornecinrento con'espondentel
DOTAÇÃO:

Mt{,{§TÀ §&{{l N?*-;{To .'.
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Na Licitação para registro de preço não é necessário indic:rr dotação orçamenúrÍa, que somente será

exigida para a formalização do contrâto ou outlo instrumento hábil, conforme o Art.7s, §2s do Decreto

Federal r)q 7.892/2013 e alterilçôes.

CIáUSUIA SCXTA - DO FORNECIMENTO E LOAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverâo ser enkegues, na qualidade, tluantidade e periodicidade especificadas no'l'ermo
de Referência - Anexo I deste Editâ1, sendo que a inobservância destas condiçôes implicalá recusa sem que

caiba qualquer tipo de reclatração por parte da inadinlplente. A Contratada obriga-se a substituir os
produtos que porventula rão atendan às cspeciÍlcaçôes, sob pena das sançôes cabíveis.

6.2. Os produtos deverào ser fornecidos jntegralmente e de forma ininterrupta,

6.3.Os produtos deverào ser entregues no local indicado ent cada Termo cie Referência, no horário das

09:00h [onze horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensall ente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovaçâo de

que a empresa contratada está em dia conr as obrigaçôes perânte o Sistema de Seguridade Social, mediaDte

a apresentação das Ceúidôes Negativas de Débitos como o INSS e o ITCTS, no prazo não superior a 30 [trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos plodutos, devidamente âtestada pelo setor

competente. Será verificada tarnbém sua regularidade corr os Tributos Federais, mediante apresentâção da

Certidão Corjunta Negativa, ou Certidào Coniunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuiçôes Federais e Divida Ativa da Uniâo.

7.2. É vedatla expressamente a realização tle cobrança de forma diversa da estipulada neste EditâI, efi1

especial a cobrança bancária, lnediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtulo, sob pena de aplicaçâo das

sanções previstas neste instrumento e indenizaçào pelos danos decorrentes.

7.3.Nenitum pagamento será et-etuado ao CONTRATAD0 caso o mesmo se encontre em situaÇâo irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4,4s Notas Fiscais deverão vir acontpanhadas da respectiva ordem de tbrnecimento.

cláusula oitavs- DA REcoMPostÇÃo Do EQUILíBRIO ECONOMICO-FtNANCEIRO DO CONTRATO:

B.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-tinanceiro do contruto, a Adnrinistração Poderá restabelecer a

relação pactuada, nos ternos do art. 65, inciso ll, alínea d, da l,ei na 8.666193, nlediante comllrovaçâo

documental e reqtterimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA F|SCALTZAçÃO:
g.l,Contratante indicârá uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

CIáusuIa Décima - DOS DIREITOS E RESPANSABILIDADES DAS PARTES:

10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato na§ condições avençadas e da

Contratada perceber o valor aiustado na forma e prazo convencionatlos.
10.2.Constituem obrigações da Contlatadal

I) entregar os produtos às suas expensâs, no local indicado na cláusula sexta do presellte

contrato;
IIJ fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

lll)os proclutos deverão ser fornecidos integr?lmente e constante no caso de provimento
ini]]terruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado contbrn'te ordem de

produtos de acordo com as necessidades dos alunos da lede municipal de Ensino.

Processo:&ârqlÊlh jÀ
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lV) 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 (leste Contrato;
Vl) suieitar-se à mais ampla fiscalização por parte da C0NTR-ATANTI, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamaçôes Ilrocedentes, caso ocorrâm;
Vlllcomunicar à C0NTRAT^NTE os eventuais casos foftuitos ou de força maior, dentrô do

prazo de 02 {dois) dias úteis após a verificaçâo do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 05[cinco] diâs consecutivos, a partir de sua ocotrêtcia, sob
pena de nã0 serern considerados;

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

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

assumidasj
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perlêita condição dos

produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a

dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Conratallte deverão ser trocados;
Xl) serão de direta e exclusiva lespo[sabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

powentura ocorranl na entrega dos produtos e o rtso indevido de Patentes e registros.

10.3.Constituem otlri gações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Cottrato;
ll) efetuar o pagamento conforme estipulado na CIáusula do Pagamentoj

Ill)designar servidor para acompanhar a execuçâo deste Contrato:
Iv)comunicâr à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relaciotrada com a execução do

Contrato.

Clóusula Décima Primeira - DA TROaA EVENTUAL DE DoCatutENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contlatante e a Contratada, será realizada atmvés de

protocolo.

11,2.Nenhuma outra forma será cottsicletada conlo prova de entrega de doctllnertos.

Cláusula Décimo Seganda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.4 rescisâo do contrato terá lugar de pleno dir-eito, a critério da Contratante, independentemente de

irrterposição judicial ou extrajudicial, em conÍormidade con1 o aft. 55, inciso IX, da Lei n! 8.666/93 e suas

alteraçôes nos casos previstos nos artigos 77 e 7B da referida lei.

Clóusula Décima Terceira - DAS SANçõES § PENALIDADES:

13.1.4 licitante que ensejaf o retaídament(} da execução do certame, nâo nlanlivef â proposta, Íalhaf ou

tiaudar na execução do objeto licitado, colnpoftar-se de modo inidôlleo, fizer declaração falsa otr cometer

fraurle fiscal, garantido o direito prévio da citaçào e da ampia def-esa, ficará impedida de licitar e contratar

com a Prefeitum Muuicipal de SÂ0 BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cincoJ anos, enqualto
perdurarenr os motivos determinantes da punição ou âté que seia pÍoinovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A peralidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensào de

licitar, o LICITÁNTE deverá ser descredenciado por igual período, senl prejuizo clas demais conrinaçôes

legais.

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

13.3.1. Advertência;
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Multa por âtraso a cada 30 (trinta) dias, ro percertual de 10% (dez por ceItoJ,
calculada sobre o valor do contrato, caso nâo sejam cump|idas fielmente as condições
pactuâdas;
Multa, lnoratória sirnples, de 0,4Yo [quatro décimos por certo.], na hipótese de atraso
no cumprimento de suas olrrigações contratuâis, calculada sobre o valor da fatura.
Suspensão temporária de parriçipação em iicitação e impedimento de contratar com
Administrâção por período não superior a 2 (doisJ anos; e
lleclaração de inidoneidade para licitâr ou contratar corn a Administração Públ,ca.
A aplicação da sanÇão prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulâtiva
das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de

outms hipóteses, em caso de reincidôncia de atraso na entrega do objeto licitado o!
caso haja cumulação de inadimplentento de eventuais cc,tas mensais, expressamente
plevistas, tacultada a defesa prévia rlo interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13,3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderào ser aplicadas conjuntanlente conl os

itens 13.3.2 e 13.3.3, lacultada a defêsa prévia do interessado, no pmzo de 10 [dez] dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgâo contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentâr como aquela mais vantajosa, pela ortletn de classiflc.rção, corlrunicando-se, em
seguida, a Conliss.io Permanente de Licitação - CPL, para as p.ovidênciâs cabíveis.

13.6.4 segunda adiudicatória, ocorreudo â h)pótese do Preço anterior, Íicará suieita às mesmas condiçôes
estâbelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades preyistãs nesta ciáusula é de cotnpetêtrcia exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃo BERNARDO/MA.

Clrúusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nq 10.520/02, Decreto nq 5,450/05e subsidiariatnente,
no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de

direit0.

Clóusula Décima Quinta - DO FORO:

15.l.Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

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

E, por estarem justos e coutratados, as partes assinaln o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (Íês) vias de igLral teor.

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

Cortfatnte Contratada

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.
13.3.6.
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