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EDITAL DE LICITAçAO

pnncÂo nr.rtnôNrco sRp N. os3/2o2r
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 2OZIOO76/2O2I - CPL
1.

PREAMBULO

1.1.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, POT MEiO dA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITACÃ-O - CPL. atr:.rés de se[ Presoe!ra. des!gnado. torna nribllco nara ronhecimento dos interes:^adí's {!l!e
fará realizar o processo licitetório na modalidade PREGÂO, em sua forma ELETRÔNlcA, REGISTRo DE PREçO
rn in ist!-at!./o t'-ç 20210Q76/2021 - CPL. do tis. neno!' p!'ego, d!'r!dldo
por lote disputâdo por ltem o certame se realizará, às 15h00min (quinze horasJ do dia 20 de dezembro de
2021- ÍJestinaíJo ?o ReÍ'iqt.'o {'!p Preao n:r!"? filturo fornerirnento de eouin?rrenins de !nformáiica n3r, rtendg!"
as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

sol-' o ne SRP 053 !2Q2t(-?rocesso Ad

1.2.

O procedimento

licitaúrio obedecerá integralmente à legislação que

se aplica a modalidade Pregão,

r :1h!3.ão d? AíJininistr?.ão
Pública; Lei Federal ne 8.666,de 27 /06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso )C(1, da Constituição Federal, institui
ro!-m?s Da!'a !icitacões e fontratos da -Adninistr"ação Pública e dá cutras pro.ridências. sendo anlicadas aint!a
todes as suas altêrações; Lei Federal ns 10.520, de 77 /07 /2002: Institui, no âmbito da Uniâo, Estados, Distrito
Federa! e Municínlos. nos te!"mos do a!"1. -?7. lnclso XI!. d3 Con-stltricão Federal. mod3lid3de de llcitacão
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto ne 10.024/79 de 20 de Setembro de
20'lg Ppílr!:lrnplit:) n nr.-r'ãn nr fnrrn:t,olêt!"ônia? na!.x i!!'l!r!cicãa íle he!1§ a ç.oFJiaaq aoyn!!nç p spi"-'!acq aornllna
soh a éelrlc Constit!!!.ã. rJc Renr':h!!ca Feí!ercf,i..,3

rJo Br":si!. Á.rdgr-.37:

Rellrla

de engenharia, e dá outras providências, e Lei Complementãr ne 123, de L4112/2006: Institui o Estatuto
N?a!an.1! íJ? Mla!.oernnresa e d: Ernnres: de Fer:rren. Po.-fê p 2!te!"a.!!t!"os lilsnositi'ros !p.,3is alterrí!r re!3 Lei
Complementâr nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente. no que couber, as disposições da Lei ne
9666!57 c.irr2c rltí'rrcôes nacterlo!"et henr r_cnro;ç r:onrJ!aãêa êqhbe!âaiÍJxq a.-ste Fdit:11 eae!!9Aneycs

1.-?. O rêcebimento des D!-oDostas será a r:rtlr das 20:00 íünle ho!'?sl do di:08 de dezernbro de2021.O
início da sessão pública será às 15:00h00min (ouinze horas) do dia 20 de dezembro de 2021, no endereço
elet!"ôn!co r...^.^.^,^J.nort:!deconnr":snu!r!icas.a(-.m.hr. no hor"ár'!o de Bt":síli: - DF.
1

4

Â

eltresa d2 nrotocta leva a naÊicin?!1te

a aceit2!'e acata!" as !rn!"mâ-s contid2-s

ro n!'elente Fdit2l
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A Ata rle RFGISTRO frÊ PRECOS, drrrantp srra üsôncia, PERMITÊ ADESÃO nor nrralnttcr órqãô ôrt
entidade da Administração inclusive autarquias fêderais, estaduâis ou municipais de órgãos públicos, estatais
or! a!nda íle reqimp nróndo ír.r!ê nãô tênha rjârticlyla-í!o í!o fertâme llcltalôno mediante !rev!â fonsrr!tâ âo ó!"qão
gerenciador,

2.

OBIETODALICITAçÂO

2.1. Registro de Prêço para futuro fornecimento de equipamentos de informática, para atenderas necessidades
t!: Prefeit:ra Mun!cioa! de São Bernardo-/M.4.

i
3

nÂ( rnNnrrõEs Í:FpÂrs DÁoâ

1

Pôdêrão nârtiriÍtar Ílêstp Preqão:
3.1.1.Quaisquer emprêsas interessadas que se enquadrem no ramo de âtividâde pertinente ao obieto dâ
!!.rtx.ãÍ' . í!!. ,t.nd.r.r!: -. t.,'!1c :r.: ^r,i:ânri:r': ii.!!!ci!'. ]1!!:!ntn à .la.!:m.rt1.in ..n.i:rhi.c .l^tt.

Editâl e seus Anexos;
DÁS RESTRIçOES PARA

4.1.

Não poderão participar deste Pregâo:

4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

ü1

;taeL
Rubrica:

rRTN ll,I I UI(Á MUNILTTAL UI, SÁO EI,KI\ARI'('
ESTADO DO MARÂNHAO

rKAçA úl,l(Í\AKúú Lút LHU lrt ALIutrtlrA

N" ú62

- LLI\ t K(, - sAU tít KI\AKlrui

1vlA

CIiPJ: 06.125.389/0001-EE

41?

Emnrêsas .llrê êsteiâm cm concordâtâ orr em nrocpsso de falênria soh concr l rso
dissolução ou em liquidação;

4.1.3.

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da AdministraÉo Pública, direta ou
ii!di!"eta, feder2!. estâÍlr-!a!. mL!r!çiDâ! or! aio t)ishito Federal, nor meio de ato nuhlicado no Diárin
0ficial da União, do Estado ou do MunicÍpio, enquanto perdurarem os motivos determinantes
{la r-'un!cã+. Isu2!r!ente não loderãq part!aln2r as ell!nresxs susnensas de !!.!ta!" e aontrat2r 4Dm
a PreFeitura Municipal de SÁ0 BERNARDO/MA, Estado do Mârânhão.

4.1.4.

Empresas reunidas em consórcio. que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
tt!?!c!!e!. o!!e sei2 srr: forn: de const!h:icio:

4.1.5.

Sen4dor" de cu..!cuer óngão ou entid:de v!ncul:da 3 Prefe-itr!'3 Municina! de São Bernar"dolMÁ.
bem assim a empresa da qual tal servidor sela sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.1.6.

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no PaÍs.

d e

crcdore<. em

DO CREDENCIAMENTO

5.1.

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senhâ. pessoal
n3r? eaesso ?o sistens 9!e!-.ôni.â no §!tc y.^-r.^i.' no!"tzlrl econrnrasn!hlicas rorn hr

?

e

intransferível,

en.ixrn ent. !!! ntrt , o n !"o',,ê.Jâ. ÍJ1 .!!têrn 2 irnn!!., r'esnon qrhilid ed.- ! --r:! í!:': !.!aÍTA l.lTE .r d e sel
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transacões inerentes ao Pregão
a

O .r.êd

Eletrônico.

5,3,

O uso da senha Íle acesso rrpla LICITANTE é rle stta rps.rronsahiliÍlaíle Êxchlslvâ. inflrlinílír 4rlal4rter
transaÇão efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
M'-!!iain2! de SÃn BEBNARLTO-/MA re-<nnlsahilidade no!'everhlais darro-§ decn!'!'entes do r-lso indeüdo da
senha, ainda que por terceiros,
5.4. Quando da participação das microempresas e empresâ de pequeno porte deverão ser dotâdos os critérios

\a rrl- 44 d1 !.e! ao!!!!-.!enent"!' ne !23, d" 14!72 !2An- Ihstlr,! ô Eçf2hlto 1,12.!.n"! í12
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterâ outros dispositivos legais, alterada pela Lei

estabeleaidos

Cornnleyrente!"

8.666/93

6-

nc 147 àe

O7

ile 2.,osto d" 2A14? sllhsidiariame!'lte. no qtte cotther. as dis;roslcões d2 Le!

!'!e

e suas alteraçôes posteriores.

DA DOCUMENTAçÃO PARA |{ABTLTTAçÃO

6.1. A licitânte vencedora dê-verá apresentar, ohrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada

.F ..-tó!"i^

1

c..!:r-rt.,'!.-r:r.-.i:t..ã^
u.!!!!!t.aâ-

!!!rí,!!.n

âl

Reqlrerimento rie emnresário- no ceso de emnresa individttal-

b)

Ato constitutivo, estâtuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado, em se tratando
de sacierl:des coperciais. e. ns caso de sociedarle lrr acões. :çorns:nhadq de dô.,-!nento! de
eleição de seus administrâdores; CPF e RG dos Empresários.

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ciüs, acompanhada de prova de diretoria
ern eyerciclo: CPt'e F.G dírs Emnresár!os.

CPÊ e RG

do Emnresário:

at-ttari7"c^a,. e!! se tratanda de eqoresa oLr socledarle est!"anqeira em
funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Á!"9ão Co!!rnetente.4r-ra!1do 2 at!üÍl2ale a-§-§im o eüqt!"

d-l Decfeto de

,ní.L

Folha

Rôrica;
f

fi(Á.LÁ 6t l«\ARrru

ê)

l(t i i,t i Lri(A lvttJNrLlfAL trl, 5ÁU íXItu\AKt U

Lúl]l,iiú

ESTADO DO MARANILAO
r.rL ALi rlt A N ' üó2 - Ln1\
CNPJ: 06.125.389/000r-8E

tt(ú - sAU 6r.t«\Arurú/Dll1.

Cêúidãô Esnecifica exnedida pela hrnta Comerr-ial dp Orioêm dâ l.icitântê dêntr.,.lo eyercírio
em ügor, obedecendo ao prazo de validade.

f)

Certidão Simplificada expedida pela luntã Comercial de Origem da Licitante, denrro do
exercício em rngor. ohederenrlo ao nlazo de rralidade.

6.!.2

Beq|llarlílâíleFiscâl:

al

Prova de inscricão no Cadastro Nâcionâi de Pessoâ lurídica

b)

Certidão Conjuntâ Negativa, ou Certidão Coniunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Trihl!tos p Contrihu!ções Federa!s e DhJldâ Atir.râ da Llnião. arn!t!da ne!â Searetaria dã B.eceita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;

c)

Certidão Negativâ de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do dornicí!io o'r sede do licitante. clmo!-orjando a resrrlaridatle nara corn a Fazenrla

-

CNPI:

Estadual:

d)

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Díüda Ativa do
Estada. eyne4!da ne!: Proc,.lradoria Ger2! da Est2do 4o 4oinirÍlia o!! "e(!e d,:r !ic!tante;

e)

CertificâÍlo í!e Resuleridade Í!e Sihraqão í1o FGTS - CRF, emilido .nela Caixa Econômifa Feílêrâ!
- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

f)

Certidão Negativa da Díüda Ativa do MunicÍpio de origem;

g)

Certidão Negativa de Débitos do municÍpio de origem da licitânte;

hJ

Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante

6.7.3

Or!â!ifi rarão Econômi{o-Finâuei!'a

aJ

Ceúidão Nesahva de Falência e Concordata emitida nelo cârtório distrihuidor da sede do
licitânte.

b)

Balanço Patrimonial, deüdamente registrado na Junta Comercial do Estâdo de origem da

li.ttântP

,:l
6.1.4

As emDresas com menos rle rrm exercÍcio financeiro devem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

a

exigência Íleste suh!tem

RegularidadeTrabalhista:

aJ

6.1.5

fumprir

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tslgov.br). em cumprimento
à- Lei na 72.440 !2011. Visândo c4n'!nrovar a inexistência de déh!tos !nadimp!idas perante
a fustiça do Trabalho.

Qualiflcação Técnica: Cumprimento do disposto no art. tl, § 1s do art. 30 daA.666/93

a)

no desempenho de atiúdade pertinente e compatÍvel em
ca!'acte!-ístic?s. cr!ant!4ades e s!-azos com o objeto da !icitação - Âtest?doísJ de C:lacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurÍdica de direito público ou privado, quando for emitido
!-.or elrte !rnvado derJerá Êste ser corn Erma reconheri4a de qrrem osrrhsr:re.rerr: l4derá ser
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.
Comprovação de aptidão

ü1

,0cl

fRÍNTI I Ui(Á NIUÀILTÍAL UI, SAU IJLKNÁXIru
EST.{DO DO MARANHÃO
Pl<ÁçÀ

6r,lü\Al(t Ú LUtoLtto rrL Al,iv rlt

A ra' õóZ - Llrr\ I KU
CNPJ: 06.r25.389/ü10l-EE

- §AU 6t fir\AKru/ülA

6.2. Declâração assinada pelo representante legai de enquadramento ME/EPP, contorme modelo no Anexo

ll.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na Íorma do § 2'do arügo
32 da Lei Êederâl 8.666,/93. assinada Delo rerjresentaÍrte lesal rto Licitante. conforme modelo no Ánexo lll
6

4 Declaracão

assi!'!ada Delo ren!"esertante leqal de conhecimento do Edita!. confo!"me mode!o no Anexo ÍV

6.5. Declaracão assinada Ílelo rer-,resentânte legal Ílâ Iicitantê íle oue está cumr-,rindo o disnosto no inciso XXXIll
do artigo 7e da Constituição lederal, na tbrma daLeine 9.a54/99, confbrme modelo do Decreto ne 4.358/02,

r:onforme modelo no Ánêxo V.

66. Declaracão assinada pelo reD!'esertante !esa! de Veracidade. a 4'râ! declara cr-lmDrir os reqr-!isitos de
habilitâção e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5" do arL 26 do decreto
10 0?4!?O19 e cot\ forme modelo no Anexo V!
6 7. A-s certidões t alerão cos Drazqs orre lhes sâo nrónrios: inex!st!rdo esse r-rrazo. reD!tar-se-âo vá!!das por 60
(sessenta) dias, contados de sua expedição.
6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogaÇão de prazo para apresentâção dos documentos exigidos
oara hab!l!t:cão. onde t!e',,erá run'!p!"!r ?s lorrnas do Decr-eto 10.024119. onde alenas será oerrnitida
excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitâção atrâvés de diligência, salvo
itern 10.10.

:

69
As re!"tldões ernedidas Dela lnternet. estão cond!ciooadas à verifiracâo Í!e sr-!a ar-rtentlcidade nos sites
de cada órgão emissor.

6.10.

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para
ha!:rilitacão. a pronr--sta 4e precos !nici:r! 4 os d,!cr!mentos de hrhi!it:çãr dei,ârã+ ser ânetados concomitânte ao
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverâo ser assinadas digitalmente através
de ass!natu!'a disita!. eara conferir aos Inesrros autenticidade e intee!-id:de.

6 77 Se!'ão ilraLr!!itadas !iclt?ates qre rão ateqde!"eq! às e:<lqências da o!'espnte Edital e seus Aneros seiar''
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitztório, que discordem das
C!áusulas e rormas do Eclita!, e-ctanrlo fora do r]!'azo n!'eüsto íle lmFlsnacão contorme o 2i't. 24 do DÊcrêto

L0024/Le.
6.12. Documentos anexados no portal que nâo foram solicitados Do edital, tel'ão a mesma an.ilise e iulgamento
,11f1r'no ovioinria .l^ p.tirrl íl^q r.\."mÂnr^( nr!o fh":-r ç,rli, it-,,1,r<

7.

DÁS OBInNTÂCÔFS

TÉC tCÂS

7.1. A E.llline de Ânoio através de serr Pregoeira(alesclare.ê oDe e cotâcão do referido nresâo far-se-á nor meio
de lances em valores unitários dos itens com apreciação do menor preço.

8.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu nome no sistema

e!etrô!!co.

a-§sr-!mindo como firme-s e

rrerdade!q. -"ras n!"onastas

e lances

8.2. [n.r!n'!hlrá a!n(!a à LICITA-NTE :c|mpanh-:r as oleracôes no sisteln? e!etrôa!c4 r!'lrânte a sessãa 1t'rb!ica 4r
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
me[sasens elnitidâs Del4 sistena o!! r!e sua desconevão.

paÉicipacão no Pregão dar-se-á 1or rneio da digitacão da senha D!-ivativa da LICITANTE e s'-lbsecuente
Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 14h30min
horas
e trirta milltosl do di2 20 de dezernhro de 2O?-1 {l1orário de Brasíliel
Í4latope

8

3

^
encaminhamento
da

Folhs

ll(l,tl,l
f

K.Ary

ct

I lrKA MtrNtLlfAL ün §AU rrÍIQ\ARlrU
ESTADO DO MÁ.RA,NHÃO

A 6t lc\AKlrú t úLLriú

ut Ar.rint Ai\'ôó,i-tt\iKU-5Aúutlt\A«lrui.uA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LlCl'l'AN'l'E deverá manitestar, em campo próprio do
sistema elctrônico, o yrleno conhecimêntô ê atênÍlimênto às exiqências de hâhilitâ.ãô nrêvistâs nêstp Eílitâ1.
8 5 A Pronosta c!e Preqos dc-verá ser aD!"esentada Dor meio de preenchimento da planilha existente no sistema
Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não
!dent!ôcandn a em!ue.,§a. "vl l]aitá!"in" íva!ar unitá!"iol. "Vl Total" Ívalô!" totall e "Pr2zo de entresa" Ío nrazo de
execução nâo poderá ser superior ao constante no Termo de ReferênciaJ.

8.5.1.A proposu comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a
Licitante.
q

6

Atê e d2ta nrevista ne-stê Fdit2! D2ra e!]cerrallrerto do recehimentn de nronostas. 2 I.icitante noderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A
lartir do in!clQ d? sessão ;rrihlica. nãa lede!-ão ser â!teradâs o'-! retlradas às prolastas form!!ladas.
I-ln'!a vez Í!rle a licitante sela declara<la venced,:'ra do D!-esente rlresão. esta dever"á encaminhar nelo
87
proposta no
cópia da
endereço
Portâl de
Compras Públicas a

httn:-//r.^4,irw nortalrlecomprasprrhllcas coln hr/1 8-lde acorrln § 2a 2!"t ?8
tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitádo.

Ílô Decreto '! 0024/19. tendo como

A.7.7.

A licitãnte deverá entregar à Comissão Permanente de Licitâção cópia da proposta de
orecos negociada e a olanilha de nrecos ern Excel corn a descrlcão cornoleta do obleto ofertarlc.
a€íora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada
!e!o s9,J reD!'esent?nte !esa!.

I 7 2 Eq srol. da

ntegridaqle. v!sando Droteser a A,Íl !r i!'! ist!"acão Pilblira. baseado nos princíp ios
consütucionais e administrativos e com fundamento na L ei 12.846120L3 (Lei AnticorrupçãoJ, sob
srras exnensas. deverá âllr'e-§êrrt2r o P!"og!"a!!,!a de !ntesridade imnle!!!enta!'!do eI!] con!r-!nto co!!l a
proposta adequada, sob pena de desclassificação de sua proposta.

B

B

I

A Prorrosta de Pr-ecos tlever"á

colter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior â 60 íscsscntal dias corridos â contâr Írâ data de stta
apresentação;
B

I7

88

?

Prêco

llnitário

c

tntâl êynrêssôs êm rpâis'

Esnecificacão clara do obleto.

r-le

ac^rdo com o Arexo I deste Edital

8.8.4. Prazo de execucão conforme definido no Anexo l: Termo de Referênciar
8.8.5. Declaração de que suâ proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de
or!3!cL!e!" !'!3turez3. resr!t:rnte do fo!"nsc!ry! en to lse!''.rico:
R.8.6.

O-§ -§eslrintes alados da licitarte: R2zãa -§oci2!. ende!"e4a. telefone. F-mai!. número dn 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 serâo consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
esDeciEc2cões deste Edital.

811

Decorrido o orazo da validade da DroFosta, sem convocacão Fara a contrataÇão. ticam as licitantes.
liberados dos compromissos assumidos.

8.12.

O

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

ü1

r]oor

lrt SAU t t KiARÍrU
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8.13. Serâo desclassificadas as propostâs que nâo atenderem às exigências do presente Editál e seus Anexos,
seiem ômissas enresênlem irrêfltlaridedes oD dêfêitos r:anazes dp diôcrrjter o it,lqâmênfô hem romo aollelas
que apresentem quaisquer otêrtas de vantâgens não preüstas neste Edital, ou preços e vantagens baseâdâs nas
ofertas rtas de!!'!ais licitantes

814

As lifita!1tes arca!-âo com toÍ!os os cL!stos deco!"!^etrtes r!a e!aboracão e an!"esenta(ão de s'!as Dr!Dostas.

9.1.

A partir das 15:00h (quinze horasJ do dia 20 de dezemtrro de 2027, terá início a sessão pública do
!l-lTlÔl'.:lac SlF l.ls l5-2-l2C2i..""=: Ci-,"ilg:.ã.: da: lrt::st:: d: lr:::: rii:-!.ii!:::.:pós::':á!is:.
início da etapa de lances, conforme Editâl.
l,e-!C-ã.C

10.1. Perâ o objeto licitado, haverá a disponibilidâde do sistemâ pârâ a formulação de lances peles Licitentes,
:uja.s -.iaaa::i:'ra:'itai sãa a;':::jait:das;':a::'-i''":tan:3;.g'-::i-. !an.!c:ar 3in:?i. l:l:l ::i::l:::i"c-..'isia: i'j"
Decreto ne 10,024/19.
10.2. lniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de
s!ste!'!a eletrônlco. sendo a llcltante ined!at:mente lnfarmâda d.o serr recebimenlr e !-esDecti.ro hor-át"io de
registro e valor.
10.3. As licitantes poderão oferecer lences sucessivos, observando o horário fixado e as regras de âceitâÉo
dos rnesmrs.

104

Sóserãoaceitososlaltcescr,!losvaloresforen,inferio!'esaoílltimo!ânceporeleofertadoeregist.radono

sistema.

10.5. Não serão eceitos dois ou mais lances
ern prirnelro !ugar.

de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

10.6. [t!!"2nte o transcurnso da -sessão púhlicâ. a-s !icita!tes serão intorrrraÍlâ-<. eD temno re2!. do va!oI do menor'
lance registrado que tenha sido apresentâdo pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do
!ance.

7

Pregoeira. no decorrer da etaDa romnetitiva drr Presão. o §i§têma
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.
10

No caso de desconexão com

10.7.1.

o

O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame' sem preiuízo

dos âtos rea!izaílos.
10 7

2

âersist!. lor te!'!Do sr-rDe!'io!' a 10 ídezl mi!!r-!tos a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicação expressa do Pregoeira

O'-tâ!1do a rlescolexão
aos nalticinantês

A etaDa rte larces da sessão públlca t!-ansr:of!"er norrnalmente, lleste Drocesso optort se nela Modo de
Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a
larti!" do 8e íoitav. a-l minr-lto o sistem2 nrn!"!-og?ra n fechamênto do item n!'on"aganÍ-lo o temno de lance de
2fdois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo
.rencedor a rnenor oferta.

10.8

10

81

O interva!o de !ânce

',!tillzado

r-'ara este lrocesso é cle 0.01 centavos

10.9. O Presoeira ao dcr-rois dâ disnutâ dê lânce nodêrá ahrir, pelo sistêma êlêtrônicô. neqociacão ofertândô
contraproposta diretâmente à iicitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seia obtido
nreco melhor, hem assim decidir sohre sr!â âaêitrtãar

ül
fl(Lnnl
fi(Áç.{ íiIKÀAKUU

LUT

:lolJFolha:
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10 10 Encêrrâdâ e etana de lanrcs da sessão nr'thlira o dêtêhtor dâ mêlhor ofprta rievprá comnrovar â sinp.;o
de regularidade, mediante encâminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas doi documcntos de
hahllitacão e p!a!ilha da pronosta em !'!íÍ!ia !'!o p!-azo Í!e 3 ít!-ês) dias ílteis. nara confir"mar a altenticldade da
documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/79

.

10.11.0 Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatâmente após o encerramento da etâpa de
!ances da sessãí! nithlir:a ott, nuando
do lance de menor valor.

11.

hr

o caso. 2nós ? nes,-.ciacão e r!erisão ne!o Presoeira âcerca da aceit:tãr.r

DO IULGAMENTO DAS PROPO§TA§

11.1. Na análise da propostâ de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições
est?he!eaiíJ2s iresle Er!!t:! e çeDs Ânawnc
1'! 2 Anr!!c2,1:r I :r"pit:rhilirJ:-'dp dôs r'!t.-o.nc ohtiíJ.c l,t p!"..âê!!-:t
Propostâ de Preço.

ii,:ll!,tri 4 !-pc!!!trÍ1.

,JÍ, i!!!Í:rn-^ntâ

rl,

11.3. Se a proposta ou o lance de menor oreço não for aceitável, ou se a LICITANTE desâtender às exigênciâs
de h3bilitaçãê. o Presoei!"a ex?nin?rá ? DroDosta ou ê l?nce srbsecrente.
'reriic:ndo a sLra aceitabilidrde e
procedendo à sua habilitáção, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, eté a apuração de uma
D!'oDosta ou !a!'!ae cue atenda ao ed!t1!:
11 3

1

Ocorrendo a sitr,ração a c!r-re se refe!-e o !!fiso a!'lterior o Paegoei!"a Doderá negocla!'cam
a LICITANTE para que seia obtido preço melhor.

11.4.

Para fins de iulgamento das propostas, será observado o disposto no art.44 da Lei Complementar nc
12?- de 14 !12 !2O06: !nstih!! o Estshrto I.!2.!on2! í'!a Mi.!"oernn!"ê§2 e rle Ernnrese de Pecrrenn Po!"te e :!!terg
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente,
no nt:e cot:ber aç disnosirões d: !.e! ns I666-193 e srr:s:!ter:cões n4sterio!"es

1'l -( P?!"r llrlszrnpnto e .l?ss!fi.ê.ão das n!.ono9t2s çerá ?íJot3do n a té!.io de rnenor n.e.o n.!" ítern
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 500/o do valor de mercado
aoontado De!o sisteÍna será !"eieitada.

ítfi!!ta

r centol do valor do va!or de referênc!a dem Dnstrado anós
fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrâda dê cada ítem do
1

1 6 ProDosta

a

r!"emata nte abaixo Í!e

.3

0-0l4

r-ro

refe!"!do !ote do 2rrPm2tante
DOS EECrtBso§

12.1- Declarado

o vencedor, oualolrêr licitânte nodêrá mânifestâr imêdiâtâ ê motivâdemêntê. e intêncão íie
interpor recurso, única e exclusivamente âtrâvés do portal, para iuigamento do Pregoeirâ, no texto da Intençào
de Rerrrrso deve contêr ôs dâdos íiê idêntifi.e.ãô com nomp da Emnrêsâ ê CNPI se â.eito â intên.ãô lhê sêrá

concedido o prazo de 3 [três) dias úteis para apresentâção das razões do recurso, única e exclusivamente
âtravés í!o nortâI. para il!lqamentô e deferimento ôr! nãô ílêfêrimêDto, ncând-o os ílemais Ii.itântês desílc loqo
intimados para âpresentârem contrarazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal,
4r-re comecarão a correr do tér-mino do prazo do reco!-rente. sendo-lbes asseqt.!!"adâ vistâ imediata dos a'-!tos
'!7

2

O

acolhimentodo

recr_!rso

imDortari,oa inttalidacáo ?rretas.}ls atas insrrsçetírreis dc atrroveitamento

12.3- A falta de manifestacão imediatâ
ea

e motivâda do licitantê imnortará a decadência do direito de recorrer
adiudicação do objeto pelo PreÉioeira ao vencedor.

12,4. Os autos do processo perrnanecerão com vista tranqueada aos interessados, na sala da Comissão
Pêrmanente Í!e !-icitafão da prpfêitrrâ Mrrnirin;rl dí, SÃO BERNARDO./MA, à Pca Rernerrlrr coclho dp Almpida
863 -, Centro, SÀO BERNARDO/MA, durante os dias úteis, das 0B:00h [treze horas) às 12:0Oh [doze horas).
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13,1

DA HOMOT.OGÁCÂO n CONVOCIeÃO nA t.|CTTANTE VEÀICnDORÁ

o resllltâílo de irl!qamento sFrá submetiíiô

à

Aulofirlade Comnctentp n.rra homoloqar:ão

13.2. Após a homologação de licitâção, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, no
lr;:?a !!ilxi:r! 4f 2tó 5 ífillfal nia! úia!3. i ia:!!;ii il. raiahi!!:anr' 4ri ilnyccaião r nr: .!ii'!itia! l:taha!rfií!i!
neste Editâl e seus Anexos.

13.3. É fecultado a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no
nr:zo estinr!:do no subitenr '! -?.2. não !n!"esent-a!" sit'.!3cão !'eg,"!!f,!" rô 2to d3 3ssin3tr!"3 do contr:to o':. aind:.
recusar-se a assiná-lo, injusüficadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação,
sern nrelr:ízo rJ::n!ia2aão íJ?s s3n.ões c:hÍ'-'e!s ohser..-,:í!c o ílisnasto n4 §rlhitpm '! 1 3

4-

\lit?r d"

aonyor:rrão rorJpr"á qer nro:"r"or':Ílo. r:nll.,,p2 nor'!r'rr:! neríoí!o arr--ndo cnlia!t:!í!â npla nrúe
durente o seu trenscurso e desde que ocorrâ motivo justificado e aceito pela Prefeiturâ Municipel dê SÃO
1?

A

BFplv^Pnn

/!Íl

Ír,r( qÂ-ir.ÂÍ.c Í!!!!f,!rc'r'D

14

^

^'Ílrr^

q 9 DDN^r

rn,i!!qc

A !!a!tênte írlre ensei?!" o !"etaríl2rnent. d? eyeallaãa do ae!"t:me. não m3nti.Je!' 2 n!"onoçt: hlh:r" oI
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
frâl!de f!sca!. gâr2ntido o d!reito prér/!o dâ citaçãa e d? 2ml!? defe-§â. Ecará im:redií!a de li.itâr â c{lntxâtâr c..!m
a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) enos, enquento perdurarem os
mot!,,,os dete!"rin-.ntes da nun!.ão ou 3té c,-!e sei3 !-.!"o!-.o14d3 J reahllit:cão nerante: n!"ón!"i3 suto!"id3de a'-!e
aplicou a pena.
'!

4

1

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar,
l-lClTAIITE í!everá ser descredenc!edo n.!^ !c!!3! neríodo sen,! nreittízo des denraic anmin.?aõet !esâis
14

3

o

No caso de !radimn!eoento. o CONTRATADO esta!-á s'-!ieita às sesrrintes nena!idades'
'14

3

1

Aílvêrtênriâ:
a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 100/o (dez por cento). calculada
sohre o !,alor {!o contr?t.'. a,rs,t não seiarn r:tlmnrid:s fielI!1ente ?s conllicÃes !-1âcttlada:-.:

14.3.2. Multá por atraso

14 3

3

ML!!ta. moratória simlles. de D.4Yt [o'tat-ro dêci.ntos rJor ceotol. na hir_rótese de at!"aso no
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com
ê-d!nlnistração lor ledndo nãa sUrer!or a 2 id+!sl anos: e
14

3.5. Declaracão de !nidoneldade oara !icitar

or-r

colltratar co!'!

a

Administrarlão PÍllrlira:

1436 Aânli.a.ãodâsân.ãonrêvistânoitêm14j1nãonrêilldirââincidênciartrmillâtivâíiâs
penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem preiuizo de outras
hilóteses, ',!.!.! .aso de rêllrí'iílôncia de a[!"asír nâ entreqâ ílô ôhiêto !i.itâílô ôr! câsí' haià
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente preústas,
facr-rltada a defesa rrrévia rlo i!.lteressado. oo prazo de 10 ídezl dias úteis

!44

A-s sancôes r-tfevistas !'!os iteas 14'l 1.74?4 e 1435 noqlerão ser aplicarlas
conjuntamente com os itens 74.3.2 e 74.3.3, facultada a defesa préúa do interessado, no
nrazo de 10 írlezl 4ias úteis.
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14.5. Ocorrendo

à inexecução de que trata o item l4.3, reserva-se ao órgão contratãnte o direito de opter pela
ânrêsêntat aomo eqr)êlâ meis vântâiosâ, nêla ordem d e r:lassiti râaão aômrnirendo-se. em sefltida,
a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as proüdências cabÍveis.

ítt'eÉa

or r ê

sê

14.6. A segunda adiudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará suieita às mesmas condições
e-st2helecial

147

a-s !r

este Ed!ta!

Aallicacãe

das aena!!dat!es nrev!stas nesta c!ár!sr!!a é de cor!Detê!rcia exclrsiva da Prefeitrrra MLrnicila!

de SÁ0 BERNARDO/MA.

15.
15.1. Na Licitação parâ registro de preço não é necessário indicar dotaÉo orpmentária, que somente será
exigida n:r: : forrn3!i?3cão do contrato ou out..o inst.'u!nento háb!!. conforme o Art. 7s. §2s do Decreto Fede!.:l
ne 7.892/2013 e alterações.
DO CONTRATO
16.1.

A

contratâção do ohjeto licitado será efetivada mediante Contrato, confot-me minutz constante no Anexo

IIIII
16 ?. I flnrllic. l!!f chi4r.frá à: rrn4!:ir: i!irh.!a.!,!1! !1f:h !r!.:t2l . !.r'.! 4ri:n! i:i:,!"í '-1!!.'.!la{!i
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedorâ em cumprir todâs as
cbr!eacões e cond!cões de fornecirnento esnec!ficadas neste Edital e ser!s Á.nexos.
16 3 O nresente Eílital e se'-!s A-neros. bem como â Droposta do
integrante do Contrato, independente de transcrição.

licitalte vencedo!- deste fertarte. farãq tarte

17.1. Ocorendo desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restâbelêcer a
t-e!:cão n:ctu:d.. nos te!'mos do -.!'t. 65. inciso lÍ.:lÍne: d. d: I.e! na 8.666193. nedilnte co'-nnt-rr',':çãn
documental e requerimento expresso do contratado.
18.

DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

18.1. Os mâteriais/serviços deverão ser entrêgues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade
r.:na.ciÊcrí}c n.'I.!'11. dr' Rr.Ír'rênr!: ln.y. I í1..:t. Eílitr! ..!1dí,) r':::r. r innh.:Í'nirlrir d.qtr.-- t'.n.!i.õí'c
implicârá recusa sem que caiha qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratadâ obriga:4 i Silhliiiltir a! :iiiic!'!11S,/!.:'!rtaa! ít!ta U!:..,fnlr',ii tia ?tatd.1!t iLc nenfi!r:rrÂ:-1. :lh i:cl i!-": l"liÀ^S
cabíveis.

18.2.

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

necessiclades dos âltnos
Fornecimento/Serviço.

18.3.

da rêde mlulcilal rle Enslnn e serão

e:yeaut"das conforme

orden

de

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

DO PAGÂMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a
.4rnn!".'.'?.ã. íle o!!e a êrrn!"es2 aâ!1t! ?têiJe está êin di:r cotr es .rht lsacões ter3nte c Siqtern" íJ9 Ses:rideíle
Social, mediante a apresentação das Certidôes Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão
À!pÉ':rt!'.,, Ílp lláhlt.s T!"1h.!bi!:tr.: no nr..tz.! nií! s!:ner"!âa, 30 ít!"inl:!_l d!xc. a.nti.i.i: íla ant! c.r da r-{âtx Fie.xl
de execução do Obieto. devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade
fon as Tribr!tos Federais. inediante aD!"esentacão d3 Ce!"tidão Can!!nta Negati..,?. oL! Ce{idão Con!unt3 Pos!t!'..?
com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Díüda Ativa da União.
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19 ? É vpdada êxnrêssâ m ênte à reallz acão ri e cohranca ric forma ri iversa da cstinrr lada nêstê Eílitel êrn
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtulo, sob pena de aplicação das sanções
D!-er/istas Epste irstn!!'!e!!to e i!tdenizacão rrelos rlanos rlecorrpntê§

193

NenhLlm Dagamento será efetlade ao CONTRATÁDíl caso o mesmo se encontre em sitr-ração irresrtlar em

desconformidade com item 19.1.
DOS PEDIDOS DE ESCIITRECIMENTOS

20.1.

Qualquer pedido de esclarecimento em relâção a eventuais dúvidas na interpretâção do presente Edital
de.,,eri ser enr.'!:do. ao Pregoe!r: resnonsár.,el no!. est3 l!cit3ção. etc!':srrr:rnente no ende!-eco do
Portal de Compras Públicas www.portaldecomprasoublicas.com.br. até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada
e seus Á.nenos

ncnreâmhtl!a:sso!!a!tcntesÍleesa!2!.eain.antodgr.'ençe!dentificarrler4drmente!!ta!!t!niJo.nforrcnn!

20 1 1 Em hiDótese alsumâ serão aceitos rrediclos de esc!arecimentos verbais cr-!anto ao Edita!:
20.1.2.Os êsclârecimentos eos .onsulentes serão comunicados a todas as demais emnrpses
que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido. e nocler'á rec!isita!" s'rbsídios formais aos resnonsávels pela
elaboração do edital e dos anexos.
DA

COTWOCATORIO

21.1. Conforme preüsto no arL24 do Decreto 10024/19.

até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para
recebinento das propostas, cua!auer !essoa Doderá irnDugna!'o ato conr.,ocatório deste Pregão, sendo â,-!e tais
impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras
Pr-íh!!c:s

ro endereco

elet!"ôniao.

t-r.^i.^r-,

noúr!deron-"nrasntrh!!c:ç corn !rrnr-. nrazc rnencir:n:do.

212 A iao qtzcão lão r-rossLri efeito sr!sDellsivo

e caher-á ao Preqoeir-a. aLrxlliado ne!os respoosáveis pela
no prazo de dois dias úteis, contâdo da data de
edital
e
dos
anexos,
decidir
sobre
a
impugnação
elaboração do
reaeh![rento da ilrnugnacão, conforme estahelecldo !1o § 1e do art ?4 do Decreto '! 0024/19:
21 3. Acolhií!â à imrrusna,:ão
certame;

21.4.

fontra o ato convocatório, será ílesisneÍ!â nova í!âtâ p112

I

1q2!!2ação do

As impugnaçóes protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÁO do Edital no prazo estabelecido art.24 do
Decreto 1-0024 /19. or-! naúicinarerr do presente ce!"ta4e ar-ltomatiramente estão concor-rlando çom tcldas as
cláusulas e regras prevista nesse Editâl.

7?

nÁc

22.1. Os câsos não nreústos e as driüdas dêste Editâl sêrão rêsolüdos nela Comissão Permanente

de

Licitação, com base à legislação que se âplicâ a modalidade Pregão, sob a é8ide da Lei ne 10.520/02 e
suh<idiâriâmênfê, no orrp corrher as disnosi.õês.lâ Lei ne I666l93 e sllâs âltêrâcõês nostpriorês

22,2

Fira assegurado a Prefeitrrra- Mrnic!nâ! í!e São BerDârílô/MA ílirê!to dc. no interessê Ílâ AílministraÇãír.
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por râzões de interesse público
de4í1!"rente de fato sl!!1ey\1e!!ie!'!te dewidamente cô!!!!rôvado. !re!'t!!!elrte e srticiente l!2!"? !r-!stiôca!" tal

cor.lrt2.

devendo anulá-la por ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
dev!damente ft !ndame!'!tad4

e

CCi
Folha

PRlrt Lr I URÂ lVlUNlClfÂL

;OJJ

lri, §ÂU iríi«\Âiuru
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CNPJ: 06.125.3E9/0001-EE

22.3.

A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretralável de suas normas e observância
dôs nrcrêitos lepâis ê rêpttlâmentâres. res<alvadns o dirêitÍ, íiê imfrtgnâaão e de recrtrso

22

4

O olrieto da Drese!.lte licitacão porler"á sofrer- arr!-éscimos orr s,_rDressões. conforme nrevisto no § 1a do

ArL 65 da Lei 8.666193.

22.5.

Não havendo expediênte na data nxada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
f:rt{! s!!!-"eryenlente clle !n'!Deç? a realizacãQ !1{' certame na data marca4a. a sessão será xutalmatkamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anbÍiormente
estâhe!ecidôs. desde (lue !'!ão h?i? coInrrn!c:1ão do Preore!r? eE contrári^.
22

6

0 desatendlErento de exigênclas forrllals não esseÍlciais não im!roúa!"á no afastamento do licitalrte.

desde que sejam possÍveis as aferições das suas qualificaçôes e a exata compreensão da sua proposta, durante
a

realizacãn cia ses-<ão núhlica Í-leste P!"esão

22.7 Caso seia necessá!"iâ à irter!-r-lDqâo da sessão. os artos dD Drocesso ficarâo sob a gnarda do Pregoeira
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 Cornnras Púb!!cas - endereco ryr.^rr.^J.Do!"taldecornoraso'lbl!c:s.ccrn.br.

9

22
O fornecedor- de or-rtra l-lnidade da Fecleracão deverá. nor ocasião da entrega dos rrateria!s. alrese!'ltaf.
declaração de idoneidade da Notá Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado
a!e ha!a trihr-ttaala a oneracão
a

77

OnS ÂNEXí|(

23.1. Constihrêm anexos do êdital e dêlp fâzem Dertê intêErânte, indenenírentcmente de trânscricâô
seguintes anexos:

23.l..L

Anexo I - Termo de Refêrência.

23.1.2Anexo ll

-

Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração

de inexistência de impeditivos.

23.1.4 Anexo

de Conhecimento do Edital

IV

- Modelo de Declaração

23.1.5 Anexo V - Modelo
23.1.6 Anexo VI - Modelo

de Declaração que não emprega menores.
de Declaração Veracidade

22.1-7 AnexoYll - Minuta da Ata de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato
SÀO BERNARDO/ MA, O5 DE DEZEMBRO DE 2021,.
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TERMO DE REFERENCIA
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Registro de Preço para futura fornecimento de equipamentos de informática para atender as necessidedes
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SMARTPHONE ANDROID, 32G8. CAMERA
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úou$o
Orçâmentária

Recurso

Próp

os e Federal

Dotação Orçamentária:
Na Licitãção para registro rie preço nào é necessário intircar tiotaçào orçamcnLarid, quc somertc
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 7q, §2e
do uecletu !eoelaI n' t,ó9 zI zv L3 c Àiteraçoes.

l.t.

I
I

Vigêncla do

A presente solicitaçáo se dá pela necessrdade cie aquisiçáo de equipamentos de intormatica
e escritório com a finalidade de atender as demandas das Secretarias municioais, visando manter
o pleno funcionamento das aüúdades, no suporte das taretas e açôes operacronais. Atendendo
dessa forma o princÍpio da Eficiência, da legalidade como também da finalidade Pública.
2.2 O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de
mâteriais e/ou Drodutos com orevisão de entrega parcelada, bem como Delo fâto de não ser
possÍvel detinrr previâmente o quantitatrvo a ser demandado por este Conselho, contbrme
disposto no art, 3s. incisos IL III e Mo DeÜeto 7 .892 /2013
A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigênciâ de Tzldoze)

Contrâto
Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.

Pr2zo: 1,< {nu!nze)

rii:s irteis âlós a ordern de Forneciment!. Praz.!

!!"re'.,ogá..,ê!. Í)

Descumprimento está sujeito as sançôes administrativas e penalidades contidas no item 14,do
it?!.
Por lote
Ed
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!]!=-^!!t1r!-ia

Scdi dr Prrfrit'''lr:

l.'!uriri::! dr

Sãc 9ci:T:rdc./l''!a

Setor de Compras e Contrataçôes da Preteitura Municipal.

r,,'-.:,.i..'.!
Francisco d3s Chagas Carvalho

-l

ü1

/oocr
Rubri

fl(l,nllrl
fKAçA Bnru\À(lru

tui(A luuNrLlfÁL üi, §AU BtrRÀÁi(lru
ESTADo po ltatrxgÀo
LUt Liiü D[ ALNIíllrÀ R; 6ól _ Lt À li(ú _ sA(, 6t t(r\ÁRirú/ruA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

_

EDrrAr.

DE

LrcrrAÇÃo
SP-P Í.J" 4ç?,/?4?1

PFECê+ ELETP4}!!C4
A

ÀIEYÍI II

DECIÁRÂçáO DE ENQIJÁDRÁMENTO ME,/EPP
Ilmâ. Sra,
n-^^^^iF- ^ 'l^--i-

-^*L-^^.t^

P.eieitura Municipal

Éie SÃO

^nr

BERNARDo/MA

RET: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NSOS:/ZOZT

Prezados Senhores.

Ínonle da

emDresal

. CNPI

. sediada

ne

e!!'!

Ícndprprn..'rnhlêt^l
por intermédio de seu representânte legal Sr(a)
!Íleltidade
!q
e alô CPF nq
de
C2rteira
de
. reore!" a Vossâ Senho!"ia o
lotado!"íal
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
EMPP-ESA- DE PEOUENO PQRTE. nos te.rnos da Le! Cornllemente!- no !23.de14!12/2006. Código do ato: -?16
Descriçâo do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENo PORTE

[.....],

-.-

de................... de

2021.

[nome, cargo e assinatura do representante legâl da proponente,
em nane! tin]hrario da emn!'esa, dewi4lamente identificaclo)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acimal.

-

ü1

WL

rRi,t trl I LrI(A ruLrNlLrf.ÀL rri,

SAU iillKi\Áluru
ESTADO DO }fARANHÃO

fKAçA rrLrú\At«rú LUtrLHü Iri, Alüll-tlrA fr"

üó2 _

Lt il I Kú

_ sAU

irnRflAKlru/ülÁ

CNPJ: 06.125.389/000t-ss

EDTTAL DE LTCTTAçÂO

rlqE4Ã4 Er-ET!!Ôt]!{4 SB? !a 4ç?,'?4?t
4Ír.tFYO

!!t

llma. Sra.

'-n-'

n,^-^^ir-

Prefeitura Municipal de São Bêrnardô/MA

ReÍ:

PRECA-O

ELETR0NICO SBP Ne 05?/2o21

Prezrdoq Spnhcrps

empresa)

O ahaixo assinado, na

o

alidade dê rênrescntante legal da empresa

(nome

dâ

CNPI nu
DECtAltA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2a, do art. 32, da Lei
na 8.666lc3 eue até êsta í!ata, não ocorrer! nenhum fâto sDrjerveniente qrle se!a impeditivo Í!e srra hr-hilitacão
na ticitação em eplgrafê.
.

-,
í1.

de

C'e

2Q21

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da pruponente,
Etrt P{yÉ, !rriiurruu qq sluPrrrd, qçYle

ü1
flUlt Ilr I lrftA rvttrNlLtfÁL On SAU
fl(ÁçA l,nio\Ãi(lrü LúI,LHú

ESTADo Do UAR
Dr,

ALü rlüA

/ps.r

Folha

ItERr\ARITU

lrnÃo

rai úô2 _

cri\ rr(ú _ sAU 6r,flÀAl«rú/1!lÁ

CNpJ: 06.125.389/0001_88

EDrrAt

DE

LtcrrÂÇÃo

I'pECÂO E'.ETnON!C4 S!!rr Ns ,rç2..?!r".1
A

I\IFY'}

!I.T

nE anNgE4=ruElTo

!!o E!'!rT^!

Ilma. Sra.

!riâg.eii::

a

i!:n:is ::a=!-,ils

il:':

CIL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA
REí: PREGÂO EÍ,ETRÔNICO SRP N9053/2021

Prezados Senhores,

da

CNPJ

empresa)

na

sediada

em

. no!'tadoríal da
. nnÍ interméÍii.r dê cplr lehresenta!'!te leg2l C!'í?l
Cartàira de Identidaàe ne
e do ciF ns
, DECLARA, que tem pleno conhecimento do
-(endereço
!"eÍerido Edita! e seus ê-nevos. bern como. c,re recet-.eu tsdss cs doculnentcs e infornracões necessári:s.
os nrrais
-(nome
possibilitâram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Editãl
confs!-ne a!-t.24 dc Decretc 7D024 !1-q o'-t D?!-t!ciDa!-ern t!! e.gsente ce!"tame Declara por firn. cue aceit: e se
submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer

cnmrleto)

?ção cont!-3 c !-efe!-id! ed!ta!. Por ser exoressão

d:

,zerdade.

firno : nresente.

[...-], ---. de --.-.-....... de 2021

fnome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
errr n?Fel timhradô dt 4!!'!!'!t"es2. deüd2t,rente identiliclriôl

fObservação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

51
ftUrttrlt

/rru

Folha

Rubricâ: q

-r-

i-ri(A LUtrÀILtfÁl_ üt_ SAU rrbK\Aiüru
ESTADO DO NÍAR{NHAO

fI(AçA lrtrtu\ARrrú LUT,LHú rrt ALrvrLtDA rr'úôt

_

LíÀ rKú _ bAU fft l«\Ai«Jú/lrrA

CNPJ: 06.125.3E9/000r-E8

EDITAI,

TIE

I,ICITACÃO

lrraô aDD rro

^É,

,.r^t.í

lrl_EYO I,r

^

rNcrso

xxx

t Do ART. 7P DA CONSTITUIçÃO FEDERÂL

Ilmâ. Srâ.

Pr.'qc.'!!"r ír ?'!í'*.,1!r !n.|nh.êc í} ap!
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA
REI: PREGÃO EI,ETRÔNICO SRP NAO53/2021

Prezados Senhores.

CNPI

nq

sediada

em

Íenderecn comn!eto]
. trot" iiltermédin.le -§er-t leti!-êserlt2ltte !egal Sría!
DECLARA, para fins do
portador(a) da Carteira de Identidade nq
e do CPF ne
d!s!-.osto no in.lso V do 2rt. 27 d2 Lei no 8.666. de 21 rte !u!ho <!e 19q3. acres.ido nela Lei no 9.8<4. de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (deztreze) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não ernoreg: menor de 16 Ídezesseisl anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ].

íLrle

dc 2471

[nome, cargo, e assinatura do representante legal tla proponenle,
urrtur {qu ud rurPrc
çrrur[dusj

ü1
f

fi<AçA lrí(NÁi(uu

(t ttlli

trRA

rutri\rlifAl t t

Process
Fo
Ru
sAU

/mpr

lrtr«\Ái«ru

ESTADO DO MARA.NHAO
LULLiiU t t ALTUi tlTAN'tióz_LtNll(ú_sAU 6t Ki\ÁrurU/NlA
CNPJ: 06.125.389/000r-88

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acimaJ.

EDITÂt DE I,ICITÂCÁO
p4EC!O E! FT!!4r!a^ q!!Í-r |Je nq2 /?í!?'!
4lrJ!'YO r-r!

Ilma. Sra.

P:c:cti:': r d:=:i:;:cli:-hr".s i!:

CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA
REf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP

N'053/2021

Prezados Senhores,

CNPI

da

ne

sediada

em

nôr inrêrmódií' Ílê (êr) rÊnrp(Ênlantê lêoâl §ríâl
portador(a) da Carteira de ldentidade ne
e do CPF nq
, DECLARA, cumprir os
requi:^itas de hah!!itacão e ql!a 2s dec!ar:gões ilformar!as são verÍq1!cas. conforrne narágrafos 4' c y dr 2rt.26
ípnrtarorn .ômnlêtôl

-(nome
do decreto 70.024 12079
-

í

.-1..

..

rle

de ?021

(norne, cargo, e assinatura do lepresentá te le8àl dá proponente,
ctt P4Pçt rritrur dqu q4 cr Pt ç
.xllrqqv,

[Observação: em caso anrmativo, assinalar a ressalva acima).

ü1
fl(l1ti;ll

l,rocessq§§l]![P. IeDrl
Folha:41 .-Rubriça:

lVltrNlcrfÂI, Ui, SA(, AÍtu\AI(ITU
ESTADo Do Lt_{RANHÃo

iJRA

fr(Á,çA 6rio\Ar(rru LULLrio

D!#[.l,ií.]ffii_8cr.N

rl(ú _ sAU 6r.r(r\AiurúruA

EDITAL DE LICITAcÃo
ANEXO VU

MINIITÁ. ITA ATA NF PEGISTRO DE PNEçO§ N9 -------.

rropc!n

r.-'!

nrn^rrr^^ c!! D r

! !n!n!-. í? Írt-.=.- l :.- ... =
'..-i.rtâ. â -rr.i{r:.!- 4-r. 4- ,:!, -!:h!t.=.-:.-. i.. niá:+.a nffri:t
do Estado do Maranhão ou do municiplo de SÃO BERNARD O IMA/VLA

--t=

!!-t3.:.-.::

Pclo prcscntc instrumcnto, o Município dc São Bcrnârdo/MA, Estado do Maranhão, com scdc
representádo neste ato pelo gestor responsável

inscrita no CNPf sob o nq.

scdc

CEP:

na

cidadc

rcprcscntada pclo

- item, atendendo as condições preústas no instrumento
acordo com a classif;cação por elas alcançada por

i"i

id;i;liõoz

.l:-, "".-à.0à07õa,-ü;;.
....-. -;,....'.,::.'.,...
.i.,i-...,..

i.i -.i

Pi

p."..",à

.. .'::........

", ro.ozíliô,'i"i c".piáÀ""". ",. izlliàoo "'',".

LCni Püi üsiciii i, iii6isLiu ü\: i ieiu Pôi.ü iuiuia lôrnicimijnrJ üd j{uipâinci:LUJ üi
para
atender
as
necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernar do,/MA, confonne condições
,

iscniü iii;iiãçâij

ittforutática
ç erP!!rrlqyeÉr

!u

urcrsul ruruúurtues üd5 qudll!ruducs
'
estimadas, poden<io ocorrer licitações especificas para aquisiçâo do(sJ, obedecidas a legisiação pertinente,
scrtiu á5rc§ui.,r!i; -u úciruiur úurcgrsüu.r!rcír:,",,-"".i",,,"",,,rc,riv,su,'Ei,r.lu.;r'.iuuELu"üiluE5.

I 90at

Folha
Rutr úc.a:

fxLni{t

tri(A lutri\iLtfÁL Ot SAU Btrt«\Âfit U
ESTITDO DO IfARA\IHAO
rl(AçA 6t itu\AKxú LüÍ,Lfrú i,l, ALftl]_lúA i. õôz _ Lt L\ l KU _ bAU tiLr<N,Àruru/NtA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2.1 - A Atá de Registro de Preços, durante sua ügênciâ, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidarie
da Administracão in.hrsive ârtâroriâs têdêrâis. estâdrrâis ôr mrrnirinais de órsãos nrihlicos e-çtatâis oD âinÍiâ

de regime prÓprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
se!"Pnriador
os

Q entidades otle i!ão ratticinar:rn Ílo !'esi-§tro de !rern-s, c'-ranalo deseialem fazer rrso da Áta de
^rsãos
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciâdor da Ata, para que este indique
os nosslrreis fornecedores e resllectlyas !re:í-rs ? seren prat!aad4s. otradecida a ordent de c!assificacão.

-

2.2

2? C.zlrerá ao toryecedor henefic!árlo d? Ata de Reqist!-n de Precos. oh-servadas as condlcões nela
estabelecidas, optar pela aceitáção ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
eryr Ata. rlesde que o fi:rrnec!mento não nrei[r!!cue as ohris?fões anterierlltcnte ?s.!!midas.

-

4 - As 2eui-<icõe-s or! conl!"?t24ões adicionais. !!ão !'!ode!"ão exceder. nr-rr órqão ou nor entidade a 5004
(cinquentã por centol dos quantitativos registrâdos na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
a quântlt?t!./a Ílecorrânte dâs adesões à ata de resistro de lreços não loderá exceder. nâ tota!!d?4e. ao dahro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
parli(i!-lantes. indÊlenílentenente do númerô í!e Ársãos nã4 l-.:!"t!f,i|ântes {!ue. desde cue {leudamente
comprovada a vantâgem e o cumprimento das exigências da legislação vigente
2

3. DAGERÊNCIA DA

PRESENTE ATA

gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

3.1

-

O

3.2

-

A Presente Ata terá validade de 12 (doz.e) meses, contados a partir de sua puhlicação no lornal Oficial do

3.3

-

A Sec!"etâr!â

1

DO CQNTSJ,TO

4.1

-

nartirlnânte desta Atâ de Resi-<tro de Precos

é a Ser!"Êta!"ia

-

MlniciIla! de AdminisÍacãô;

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

I

I

I

,rr-.,-

!i,i:

|

UI{ITI^RIO

ITEM

í-'!P

I

TOTAL

i

J. UA Dtt I I1OUA
5.1

-

Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada

'

'' i'

'_

' '''

'j'

'''

" "

'.""'

i"

i

'

i''

'

''' '''

compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

<

o. !..e

^^c

atoDrattalldc nt a'ttu,'oI't"^rlt
!eta.et.yv

6.1 - Exccutar o fornccimcnto dcntro dos padrõcs cstâbclccidos pcla Prcfcitura Municipal, dc acordo com as
-:( i :,:::::L:::i::,:::::
:rl'-::i:
r:-'Í::r::::f::::,1
'-:í-r..:-jt!-i
condições estabelecidas.

ü1

1 t) /.:oor

ft(l,iiúl
ts-KAçA

úíKi\Atürú

I 1JI{A iyttri\tLlfAl lrt, SAU lríNi\Alüru
ESTADO DO MARAI'IHAO
L(,LLIiU Dn ALLut lirA N. ü62 - Ll,i\ t xu - sA(J arll<NARrrúitirA
CNPJ: 06.125.J89/0001-88

- Prestar os esclarecimentos que tbrem solicitados pela Preleiturâ Municipal, cuias reclamações se obrigem
â âtênder nrôntâmênte, hem como dar ciênria medietâmêntê ê nôr êsarito. de qrralorrer anormalidarie otrp
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
6.2

- Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerâÍlcs 4s câsos de qreve orr naralisagão rle qrra!q!ter natl!reza:
6.3

6 4 - A falta de c'rai-saue!. itêns crlio fo!"nec!!'!!e!1to !ncumhe ao detênto!' do nreço regist!"ado. não noderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execuçâo ou inexecução dos serviços obieto deste edital
e não a eximirâ des Denâlid?des a qr.re está sllieitâ |clo não f,!!!!l-.r!!!rento dos Drâzos e denoais c+ndicõos aarri

estâbelecidas:

-

6.5

Comunicar imediatamente

â Prefeiture Municipâl qualquer alteraÉo ocorrida no êndereço,

l-.3ncá!"ie e outr.is !ul93d3s necessári3s

-

6.6

conta

nrre n recebimento 4e co!'!"esnordênci3:

F-esoeitar e fazer cunrorir a leglslacão de segurança e Adrninistracão no trabalho. lretJistas nâs nermas

regulamentadoras pertinentes;

- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
de.ar!'entes. T2! Í!scaliz?cão d-ar-se-á indpr-'en,!entementÊ 4a 11nq,scrá exerí-:ií!a n4r esta P!-cfeit!!r:!:
6.7

!Ddelriz2r tÊ!"1girnc o/nrr à nrÁn!"iâ Pretêitr,r!.a em caso de ausêtrcla ou onrissão de Íiscalizâcão de stl2 nârte.
pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
prpr/entrvâs, corn f!e! +hsenrânci: às eyigênr!?s das al!tori{iâdes campctentes a às dis!-1.siaõ?s !.s2!s vige!'!tes;
68

-

69

-

Fo!"Dece!" a-e

-

6.10

nÍoÍlr!tos, confo!'me ecti!1r!lado !'!ecte edital e Íte ?cordo com

O at!"aso na execr,rcão

â

r!'olro,§ta aD!'ese!!tada;

caberá rrenalidade e sancões Drevlstâs !'!o ltem 12 da rrresente Ata

CONTKÂ.T.4NTE

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

7.1

-

7.2

- Fornecer

7.?

-

à

empresâ a ser contxatada todas as informações
^Li^r^ r^^+^ nlr*^1,

e

esclarecimentos que venham

a

ser solicitados

Efet!!âr o lagamento á eln:lresa nas c!-.ndiçõÊs estahe!ecidxs neste Edita!:

74 - Notlficar Dor escrito. à

emDresa ca|trztad". toda e o'ralq'.!er irregnlaridacle constatada drrrântp ô

recebimento do obieto;

- Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
oualsue!. ol-'rig-.cão. Esse f3to não será ger:dor- de d!!"eito 3 .e!!'-!stanento de nrecos o! a 3tualiz:cão
monetária:
7.5

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.6

-

7.7

- Fiscalizar a execução

L

das obrigações assumidas pelo contratado.

DO PAGAMENTO

8.1

-

O

pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal deüdamente atestada pela Secretaria

I2 O Inr:trltldr./fr,rrctdcr 4r'rr4 ird!.rf !!i..rrc dâ llntâ 9!s.?!./lêf.lr.3- disirlaãÊ
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposte de preço.

d. !i1!! firnriidl. di

ü1
fltl,t llt I t.rl(A ivi tr À lLlf
ti(AçA aíi<

Ál-

!9..y;aoa.roore /oocr

RubÍ,ãi*;_-

I,t

sAU lJlrt(r\ AITI.,U

»o nanesHÃo
LUt Lttu Dn, ALrrIt lúA r.\" õô,, _ LiN I Kú _ 5ÁU rrt rü\Áruru/LllA
ESTADo

AKITU

CNPJ: 06.125.389/0001-88

8 3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolüdas ao tbrnecedor,
nara as ner-essárias corrprões. com as inÍornacõps oIê motivâram srra reipicão. sendo o paqamcnto realizario
após a reapresentação das notas liscais em taturas.

- Nenhum pagamento isentará o F0RNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,
neln !mD!!cará :.e!taaãa deEnitlr.,a {'!a f4rterimert4.
8.4

I5 -

O CortrataDtÊ !!ão efetr-lar'á nag?melto da títr!!o descoltatlo. ou nor a]eio de cohr.2n4â em hanco. heD
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

- As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
rescons:bi!!d:des d! Cont!"?tad!.

8.6

pRFrnç
Os precos feglst!"âÍtos marte!--se-ão inalter-ades oelo período de vigência da Dresente Ata. admitiLl."

91 -

revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instrumento a partir de"
determ!!!2cão mr-!!ic!nal. rahendo-lhe no mán!mo o reDacse do ne!"ce!!tr!a! dete!"minado.

I2 - Os Drecos

feqlstradôs qne soÍi'erem !"eüsão não node!"ão rrltranas-sar o< nrecos nraticados no mercado.
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
visente no mercada à élloca do registro:
Q.-?

-

Caso o nreco registrad,) seia s!!nar!or à

nér!i: dos prec.!s

(!e lnerc2{!o 2 Prefe!hl12

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma

a

s!!icit"rá

ar.

hrnece4or

adequáJa.

- Fracassada a negociação com o primeiro colocâdo a Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocar, nos
te!'nos da !egislacão.,,igente. e se!q oreco da orimeira. as dernais ernoresas com D!-etos registrados. e!-.endo
9.4

rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5

-

Será considerado compatÍveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

rrédia daqueles aourados oel3 Prefeitu!"4.
10, Dq eANCEliftENTA DA
'10.'!

-

LT|

DE nrclSvv=a Dr.PP,.ffOS

A n!'eseate Ata de Reenstro de Pre4o-s lrorlerá ser" cancelada de nleno di!"eito na-s sequintes sit'-!acÃe!

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
rle Pregos. n:s hipóteses preústas nos incisos I a XIl. )(VI! e XV!!l do 1rt. 78 da Lei 8.666-19-l:
c! em

quai-sor,re!" hipóte-ses de execr-rcão

total or! na!'cia! da r"eor,risiçãolnedidír. dos n!"odr,rtos dêcor!'ente deste

registro;

d) os preços registrados

se âpresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e iustificadas:

$ 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 iultada ao orscesso adrninlstrct!..,q d? e!-esente A-ta.

I

ü1
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CNPJ: 06.125.389/0001-88
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10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do Íbrnecedor, a comunicação será Íeita por
nuhli.âCão no fornal Oficial do Estâíio/MA considerando-se canceladn o nrê.ô reqistrâílô ã nârtir íiâ ítltimâ
publicação.

-

10.4

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

Prefe!ttr?. f?cr!!tando-se
'!

05

-

2 esla neste caso. a an!icacão r!as nena!!dades nrevistas no Edira!.

Havendo o râ!ce!2mentn do nreco !'eqistladn, cê-<-(arão toda§ ?s atiüdadâs da F'ornecer-lor.. relativas an

fornecimento do item.
10.6 - Caso a Prefeitura não se uülize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a s,:a execucão e/ou sustar o Dasarre!ta das f:tur:s. até cue o Fornecedor c,JÍnD!'a intes!"3!mente a
condição contratual infringida.
10.7

-

A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;
71. DOS PRECOS
precos anresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
!hI!f.c !n.i.!ê!'!tpa t.y:l ílp rilyr."!nist!'..5. .:p!'.-'i.âç. pn.:)!'<'lrs çaai:l!s t.-rhír!hii:tr.: .toa!!t aa. fi.efga
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do ohjeto destâ Atâ de Registros de Preços.
1

1.1

-

Os

ê !ní!!!'etnc_ t!

I,'DÁ DF§

12.1 - O descumprimento injustificado dâs obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeitâ à contratada

forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias. multa de 020lo (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10' (décimo) dia, multa de 04% (quatro por centol, caracterizando-se
-. .:-...'-'--:,--

-'-rj

- j.-.-:.à-i:-:

i:':1:"

i"

'

'j

'_

^

_'"

:1:f,:i:,:r.!jrl':-,i1:-:,,:::"-::i-,:,i.i:11:ii:-r-1:
:..-!:::::
-'!:::t: -;r.tr- !r::r::,--:
do obieto adjudicado, o MunicÍpio de SÃO BERNARD0/I!'tA, através da Secretaria Municipal de Administração
:l.',ii

iilj-=:J/ór:i::t:!-J

i!Y.'r'ljr

'.=t:rt:j:.l:t:t-

t.t.t:l

adjudicado;
12.3
Jrluqtqu

-

Se a adjudicatária recusar-se a

retirâr a nota de empeliho üriustificadamente ou se não apresentar
s!a!ru,

r !óuru:

Jqrlrúr

penalidades:
12.3.L. Multa de até 100/o (dez por centú) soble o valol adjudicado;
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratnr com o Município de SÂO

Étliiüiiil.,ü/'i!i, i, pür irr.rzú üc;tü ü- (üuiij.iirui,

E,

il,j.j.DcciaragautiuirritiorrerúaúepdraiiLliaruucuiriraiarcurriaÀurirrrrrsLraçaui".ruiruo;riulrrLlpdr.
i Z.+ - Á iicitan te, actluri icaú ria o u con rraratia que üeixa r qe en u egdr uu aprcsen Lal doeumenldçàu rarsa exigrua
para o certáme, ensejâr o reterdamento da execuçào de seu objeto, náo mantiver a proposta, talhar ou fraudar
i-ra execuçào cio conralo, compofta| se cie rnodo inidÔneo ou conrerel rr.iude riscài, garàrriida prévià e àrnpia
defesa, licará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se fbr o caso, o

ilt

ü1
fftt ti,it
fi(ÁçA liniü\Ar«rÚ

ivitrNtLIfAL Uí SAU ltiri(ÀAXITU
ESTADO DO MARANHÀO
LULLiIU t n, ALrrtLiirA N'8óz - (tN I KU - SAU ríLRr\AKlrú/LVIA
LrRÁ

Cr-PJ : 06. 125.3E9/0001-88

MunicÍpio de SÀo tsERNARDo/MA solicitârá o seu descredenciamento do Cadastro de t'ornecedores do Estado
nor iqral npríodn, sem nreirrÍzo da ar:ãô nênal coÍrêslon.lente na lôrme da lpi:
'! 2 5
- A !!!!lt2 eventr-!almer'lte imno-stâ à ço!'!t!"at2da se!"á arrtorlraticamente descollt2da da íainra a cue lizer
jus, acrescida de juros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receher deste ,-1rsãq da Prefe!t!!r? Mlrnicinâl de SÃ-Q BEP.NA!.DO/MA. -cer-!he-á ronce4ir:!Ír. !r nrazo r!e 0-( ícinro-l
dias uteis, contados de sua intimação, parâ efetuâr o pagamento da multã, Após esse prazo, não sendo efetuado
4 Das:n'lento. serls dados serã4 encamlnhaqlos a.r órgãa cômlleterte para ql!e seia in-scritâ na r!irric!a atlrra r!o
MunicÍpio. podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança iudicial da multâ;

12.6 - As multas preüstas nesta seção não eximem a adiudicatária
!u lrâ:ir!ízos cr-!p seu at,-! n!!ní!,e! '/enha ca'.rsar ao Municln!4 de SÃô
12 7

-

Se a Cant!'at2da

da reparação dos eventuais danos, perdas
BEP-NAB.DO/MA.

nio nroceder ao recôlhimÊ!]to da lnllltâ !o n!"azo de 05 {cincnl

di2-s úteis. contados Íla

intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontâdo dos créditos
que est2 D4ss!!!r.!-.n ? Secretar!â Munlc!1a! de A-dministra!ãa. e. sp este>- nã! f!-.rem sllnaientes. o rralor crre
sobejar será encaminhado para inscrição em 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
intirnação- nodendo a Adn!nist!'3.ão reconsiderer sue declsão ou nesse nrazc enceminhá-!3 def idf,mente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13..1

-

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão ohjeto de processo judicial da forma legâlmente
§a!n nroirrízn drc dnnrri.: aêlniniraâa( rnliaívai.:

n!'a,L'iqt,'1,

14 4.!q
14 1 - Âs despesas decorrentes das coqtrat2cões o!"!r-!nílas da qreseate Ata Íle Resistro de Preços. correrão à
contâ de dotâção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam ür a aderir a presente Atâ, ás quais
-§e!"ão eletrcâda,s

15

1-

em mnmento onoúr-!ro:

As paÉes ficam. ai!rda. adstritas às segt!intes d!sDos!cões:

necessárias serão registradas por intermédio de lawanlra de termo
Jê Fr..â.

I - Todas as alterações que se fizerem
.iifili^.

!! -

-r..êit.

li.

Jâ nê.i.i'-

r2ra 6!1s de anâ!i-§Ê téc!1ic?, i'-rríd!ca e decicão sr-rnerior o Edit2! de P!"esão Eletrônico
anexos e as propostas des licitântes classificadas.

v!nc'-!!â!11-se a e-§ta Ata

ISRP n4.053/2021

lll -

e seus

É vedado caucionâr ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

fin:nce!t_8. sen n!"eü2 e aynr.essa 3!!to!"i79aão í!3 p!"efêit!!!"2

14 ,\t1 49.r
n PÍlri íl:'! f4E^r.: n. SLl PEP.I.!4.D.DO./1.,!4. E:t1ln 4. r.'!::r":rnlic rn11rT
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contreto, inclusive os casos omissos, que
nã!-. Duderem ser resohJ!dos ne!â r/iâ administr?t!va. renr.!nciandí-i a e\â!ar!er olrtro. Dor mais Drivilesiado oue
16

1

.^.s

!aÍ.! ..nt!".tintf! .l.qit!:

seja.

16.2

!!!!

- e por estárem

de acordo, as partes firmam a presente Atá, em 03 (trêsl vias de igual teor e forma para
r.rma r.,ia ar4r!i,1rda da se(!c d2 CONTRATANTE. na forma dlr A-rt.60 íl"t-ei9.666191.

só efeita !esâI. ncando

ü1

lwat

Folha
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SÀ0 tsERNARDO/MA - MA,

_

de

_

de 2021.

EDITAI, DE I,II]ITÁCÁO

DPpaÂo p! prPôNran

qPÍ-r rrls nÉ.a !?!'!?1

r-r!!!

^ÀlEY4

!f!x!!T^ !!o co![rPlTo
CONTRATO PE SRP N9

_,/2027.

P!?naFç§/! ! n!-í!t_,lcTn

r?lvn

ryo?n?1n^ç.1 .r?n.1 aÍr!
t:+!!T"e4.TA lE Pe?l!E!:!t tElD +!-!F Et=rrPr,ç'
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo

ptgl!4pDe,tt 4. 9s!4re

to v4!;4g!4e

s4

EMPRESA (...).

inscrita no CNPf sob o ne

neste ato representada pelo

.............................,

CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei na 10.520/02, Decreto nq

,'

':,, '"

': ,''

cláusulas a seguir expressrs:

Cláusula

HmeÍra - DO OBJETO:

: :' .'.,. i,...:..
'.
necessidaCes da Prefeitura Municipal de São Bernardo/l,lA.

cláusula segundo - DO FUNDAMENTO LECAL:
:

::'. :i :"

..1 :

s

rege-se pelas disposições expressas na Lei no 10.520/02, Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que
A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALAR CONTRATUAL:
i,i,ii.!i(-i,iüi;ur.i:j.Jni!:iJui.iitiiiii.it.ii,iu,.lLUi;ii.li\iiiriiiüâ,ü;..:

ivui,ii§ii.:iiüu

J;iui biuu;i iiui',.i_

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

01

t_, r_/t,

rt(uuu I u

UN-

QTDE

I

I

t00l

Processo
Ru

ÍRLn Ull lrI.(A

NlLilLrfAL

lr& sAU 6trKr\AKirU

ESTADO DO MARANHAO

PrGçA BEI{ríÂr<Dú CúELriú IrE ALiiiEirA

i\-" ôôz

- aiti\IKú - SÀú nl!tu\a1(Dü,irrlr

CNPJ: 06.125.389/0001-8E

02

I

itiil

I

o4

I

(Tabela Ilustrativa)

Ckiusula Quurta

-

DOS RECURSOS FINANCEIROS:

r.:.tu eeryÉrqr qçlwrrErrlsJ un Pr rJrrrlc ,,L,4rru

Lv crdu Pwr

srysLxÁrur !v 5rEúduús

no orçarnento, classificada confonne abaixo especificado e dentais dotações que por ventula se fizerern
rsLrurcuru Lvr r úsPurrucúrc.

DOTAçÂO:
'!d

ue P'uru udu

L'L'Érnu

urqrLdr uuÉtdw u' tduruuur rd, quL õvúrçulu iu,d

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art.7q, §2e do Decreto
rtsucr.rr Ir ' t,or..l Lv LJ ú drlcl<ltucs.
a.iüus.t.u oei. - uw rwntvnr.tiuoi,i i ü L LüíÀL üti íii i iiííiÃ;
6.1. 0s produtos deverão ser entregues, na qualidade, quântidade e periodicidade especiticadas no Termo
\ic ii!ier crLid Àrrcru iüeste Lrirüi,rclrdu qucd l uÜsei varrLra uesús.uiruigues rttrpirLdr.r lcLu5ascruqüu
caiba qualquer tipo de reclamaçào por perte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substitulr os
irruüuios quc purverriura tráu aietrtiarri as especiiti-açjes, suir petta das sattçoes cairtveis.
ir.z. us prouurcs ueverâo sef l()Ínecloos rn(egraimenLe e üe loama lülnLeItupúr.

ó.3.Os produtos deverão ser enrregues no iocai inriicario em cada Terrno rie Rereréncia, no horário cias
09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - Do PAGAMENTo:
r. t, ú pagamentu será et'etuati(J mensaimente, ÍciercnLc aos prudutus lbrncaldos, dpús a comprrrvaçàu de
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante
a aplesentaçào úas aertlúôes Negaüvas oe úéDrtos conro o tN55 e o iü I 5, uo pt azo nàu strpet tor a JU ltrttltàj
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor
competente. Sera vefllrcada tambem sua regulandaue com os I flbutos i'eUerars, medranl,e apresent2çao Ua

Certidâo Coniunta NeEativa, ou Certidão Coniunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos

e

Lontnbulçoes tederars e Urvrda Àtlva da Unláo.
'/.2-

Y, vedada expressamente a reallzação de cobrança de torma diversa da estipulâda neste EditáI, em
esoecial a cobranca bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aolicacão das
sançóes preústas neste Ínstrumento e indenizeçáo peios danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRÂTAD0 caso o mesmo se encontre em situação irreguiar
a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

nerante

7.4.4s Notas Fiscais deverão

ür

acomoanhadas da resoectiva ordem de fornecimento.

ctáusuto oitovo- DA REcoMPosrcÃo Do EQUILÍBR|o EcoNôMICO-FTNANCEIRO DO CONTRÁTO:
S.l..Ocorrendo desequilibrio económico-tinânceiro do contrato, a Administração poderâ restabelecer a
rêla.ão nactlrada. nos termos do ârt. 65- inciso ll. âlÍnêa d, da l,ei nq A-666!9:1. mediânte comqrovacâo
documentâl

e

requerimento expresso do contratado.

Cltíusula Nona - DA FISCALIZAÇAO:

laott
F
Ru

PRLi Ll l trle{ ltlLrNtLlpAL irt SAU BiKNAr(l,ú
ESTADO DO MARANHAO
FKAÇÀ íEtu\Ai(rú CúELiiú t E Ai,ltiiiúA N, üóz - Ci,i\ I l(ú - sÀú BEtu\ÀKIiú/ÀrÀ
CNPJ: 06.12s.3E9/000r-88

g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização
dos
nrôíilrtôs rêcehialôs
ClúrtsttLt lrétlmo - OO.§ DIRflTO§ E A-f,.§Pon §4AIIID4DI'S D4s P4trTEç

10.l.Constituem direitos da Contratante receber o obieto deste Contrato nas condições avençadas e da
Co!rt!"atada nercehe!" o valo!" a!r!stad(i na forrrra e r!"azo convencionados
10.2.Constituem obrigações da Contratada:
elltresar os Drod'.rto-c às suas eynensas. no !oca! indicado na c!áIsrrla sexta do nresente

Il

lll

contrato;
fornecer os !rodL!tos. rigorosamente nas esDecifirâcões. n!-azos e fondicões desrtritâs Í!a
Clausula I

-

DO OBIETO e Anexo I;

III)os nrodtrtos deverão ser forreciclos !4tesr2!!re!'!te e co!-sta!!te no casa de nrovimento
ininterruptamente, no caso de mânutenção sempre que requisitado conforme ordem de
orcdutos de:cordo corn as necessldades tlos alunos.la rede nun!cio:! de Ensino .
ly) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrisacôes decor!"entes deste Contrato:

\/) Não transferir, total ou pârcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) su!eit:r-se à rnals arnola f!scalizacão Do!'Da!"te da CONTRAT-a.NTE. orest:ndo todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram:

Vll-l.omluicar à CONTFâTANTE 4s event'.rais 4asos fortuit4s ou de forca meior. dentrír! do
prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
!-essect!\.,a apro.ração. en até 05icinco) dias consecuti'/os.3 !a!"ti!" de sua ocorrênci:. sol:
pena de não serem considerados:
VIMatender" aos enc?rgos t!'?ba!h!stas. D!'e..,idenciários. fiscais e comerciais deco!"rentes da
execução do presente contrato:
lXJnante!" d'Jrznta tod? a execucão do Contrato. en cornoatib!!ldade co!'Í! 3s obriearões
assumidas;
X-la Co!t!"2t2da re.nonde!"á. de manelra ahsolr:ta e inesrLr,<ável- nela nerfeita condicão dos
produtos fornecidos. inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a
d^s lrodr!tos q'.!e não aceitos lela qsca!ização d2 Cont!'atante de\..erã!-r ser tr4.adrs:
XIJ serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratâda quaisquer acidentes que
Dort/entu!"a ocor"r"am na ent!'eg? dos p!"odutos e e uso inde.rido de Datentes e regist!"os.
10.'-t.Constit',teÍB ob! !gaqôes íta Contrata!!te:
fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Contrato;
!ll efetua!" o paSaryrgrto cor.!forme est!n,_r!ado Cláus'_rla do P2S2!!!ento;

I)

l:

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
lV]comunicar à CONTFÁTALIA toda e lrlalquer ac^!'rênciâ relaclonada com a execuçã{' 4o
Contrato.
Cláusula Déclma Prlmelra - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A t!"oca e..,ent,-!a! de doc,-lrnentes entfe a Co!1t.?t3!rte e a Contratada. será rea!!zad: atra'rés de
protocolo.
11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entregâ de documentos.

CIáusuIa Déclmo Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
'! 2.-1.4. resaisão do contr-eto terá !'-!g3r de D!eno di!:e!to. f, aritér.!â d3 Cont.r3t:nte. indenendentemente de
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o arl 55, inciso IX, da Lei nq 8.666/93 e suas
2ltererões !'!.rs.2s.s n!"eüstos !1os ?r't!goç 77 e 78 d: r"efer"irla !e!

pry66.louruu/aocr

RubÍiã'.?<T_.
i,t(t,i t l I tri<A rUtJNlLiíAL t

t

SÁú BíftNÂKIr(J

ESTADO DO MARANIIAO

iK.,aÇÀ BERi{ARIrú

aúELIiu úE ÀLi}iEiDA i\,' õôl - CÉiir Kú -

SÀú BEtu\AKiru/iurr

CNPJ: 06.125.3E9/000r-88

Cláusula Déclma Tercelm - DAS SANÇOES E PENALTDADES:
1i.'l A li.itanfc otlê ênse!âr ô retârdâmênto da execrrcão íio cêúamê, nãô mentivêr â nronôstâ falhar orr
haudar na execução do obieto licitado, comportar-se de modo inidôneo, lizer declaração talsa ou cometer
fratlí!e fisca!. sârântido o ílireilo Drévio da ritacão e rla am-nla í!e[êsa, fi,:ará imnedida dc licitar ê.ontrâlar
com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDo/MA, pelo prazo de até OS (cinco) anos, enquanto
nerdLtratert lrs mntir,.o-s deter!!1i!2!tÊs Í12 nrni4ão ou até 4r!e se!2 n!"omoüÍta a !"eahilitacâo ne!"ãnte a
própria autoridade que aplicou a pena.
13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário 0ficial do Estado e no caso de suspensão de
!icitar. o LIC!?.Â-NTE derrerá ser descredenc!adc oor !sua! oeríodo. sern oreirrízs das dem:is corninacões
legais.

13.3.No caso de inadimplemento. o CONTRATAD0 estará suieita às seguintes penâlidâdes:
1 _?.3.

1.

A.d'.,ertênc!?:

13.3.2. Multa por etraso a cada 30 (trintá) dias, no percentual de 10o/o (dez por cento),
r:lcn!ada sobre o.ra!cr do coltrato. rass não se!:rn c'.rrnsridas fie!mente as cont!icões
pactuadas;
1-?.'?.3. Mrr!ta. moratória sirnlrles. de 0.40./o {qrr:tro décinos nor cent!-.1. n2 hilótese de atrâsa
no cumprimento de suas obrigaçõês contratuâis, câlculadâ sobre o valor da fatura.
13.-?.4. .cl!sr-'ensã4 temlrarár!:r de nart!cinacã,-r en !!a!t?cão e innedimentír {!e qontra!:lr cr-.n
Administração por período não superior a 2 (dois) anos: e
13.3.5. Dec!:r:cão de ilidone!dade oara !lcita!" o'J cont!"ata!" co!!'! a A-drninistracão P(rb!ica.
13.3.6, A aplicação dâ sanção preústâ no item 13.3.1, não preiudica a incidência cumulativa
d:s pen:!i<!ades dqs ltens 1-?.-?.2. 1,?.-?.,? e 1-?.3.4. orincipalrnente. se!'!'! orejrízo rle
outras hipóteses, em caso de reincidência de âtraso nâ entregâ do obieto licitâdo ou
casc haja cumr:l:cãc'de !n:dirnolen:ento de e..,entu?is cot?s rnens?!s. exe!-ess3mente
preüstas, facultáda a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dezJ dias úteis.
13.4. As sanções previstes nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas coniuntamente com os
itens 1-?.-?.2 e 13.3.-1. fxcult?d3: defes: or"é'r!: do ilteressado. no orazo de 10 ídez-l dias irteis.
'!
3.5. Ocn!"ielrdô à illetear-!cão de 4,!e tr?ta o itelr 13 3. reserva-se âo órsão contrâtalte o dlraito de antâr'
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantaiosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em
sesr.rida. a CoInissão Pernanente de Licitação - CPL. n?ra:s nro.r!dência-" cahl.reis.

1? 6 A segr-rnda adiur!icatória, ocorrendo a hiDótese do Pfeqo a!'!te!'!or. ficará srtieita às mesmas conr!icões
estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades
Municina! de sÂ.o BERNAP.DO/MÁ..
Cláustrla Décimo OuartQ

-

preüstis nesta cláusula é de competência exclusivâ da Prefeitura

DOS CA-SOS O í!.§-so,ç

14.1.Os câsos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne 10.520/02, Decreto na 5.450/05e subsidiariamente,
no cr-re colher, a_s di-cnosicões da Le! na I666193 e cr-ra_s alte!"acôe_s lratste!"iores. e dos nr!ncínios gerais de

direito.
Cláusula Décima Quinte - DO FORO:
15.1.F!c? eleito o foro d: Cornarca de S.Ã.O BERNA-RDO/MA.. Est2do do Maranhão. Dara d!!-irni!- c,-!ais(!,-!er
dúúdas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de quâlquer outro, por mais privilegiado
oue seia.
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por estarem iustos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que tbi impresso

êm 03 ítrêsl üâs dê iqlral têôr

de 2027.

sÀo BERNARDO/MA[MA), ..... de

Contra[ada

Contratnte
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