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EDll Â1. DE LICITÀ( ÃO
PREC;\o Et-t-rRÔNt( o sRP \o 015/2022

pRo( ES§O,\D\'llNIs'l RÀTlvo N" 2022017 - cPLilltA

Foila

I,I. A PRÊI)EITUR;\ I\IL:\ICIP.\I- DE SÃO I]ERNARDO/\'[,{. POI NCiO dA COMISSÀO PERMANENI'E DE

ItC:tf',f çÀO - CPI". armvés dc seu Prcgosit". desigrado, torna pirblico para conhecimento dos interessados que fará

realizar r.r processo licitarório na rnoiiali.iade PREõÃO, e,, ,uu forn," ELETRÔNlCA, REGISTRO DT PREÇO

sol., o n.' Silp 01Si2022{ processo 

^drnioisrr 
arivo n' 2022017 - CPL, do tipo menor preço, dividido por itent disputado

por ilenl o certamc sc realizaú. às 08h00nl io ( oito ltora§ ) do dia 34 de março de ?021- destinado ao RegistÍo de PIcço

para luturo aquisiçâo tle ccstas básicas. Para atenditnento da Prel'eilura Iíunicipal de são Bernardo /I'la,,conforme

.lescrilo ncslc []dital e seus Àneros.

l.l. 0 proeedimento licitatório obe<ieccrii integratmcfltc à legislaçâo que se aplica a rnodalidade Pregão, sob a

dgide Cônsiitrrição rla República lrederxtiva do l3rasil. Ârtigo 37: Regula a atuação da Administração Pública: Lei

f.eclüal n,, 8.666. de 11106,,199-3: Rcgulanrcnta o arr. 37. inciso XXl. da C:onstituição I'ederal, institui oormas paÍit

licitaça)cs c contratos da Âclninistraçào Pitblica e dá outns providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações:

Lei fe.leral rr,. I0.520, de 17107:100:: lnstitui. no àmbito da t. niio- Estados. Dislrito Êederal e l!'lunicipios. nos tennos

do art. 17. inciso XXI. da C onstit|tiçãc. Fcderal. nrodalirlat{e de licitaçâo tlenomirrada pregão, pâra aquisiçâo de bens e

se|viços comuns, Decreto n. l0.0l4r l9 de 20 de selctnbro dc 20 19, Regulixnenla o prEgâÔ. !]a lomla eletrônica, para

aquisiçâo 6e t els e ser'iços c(.,nlrns c seÍviçL)s comuns de engenhari4 e dá outras providências. e Decreto N'[unicipal

it,:,.Ztizz tt 
"gutu,',,"nta 

o 

'regào. 
tra lbrnra cietrônica. para aquisiçàu d" b"" t t"tt'iços contuns e serviços comuns de

"ng*I,-in. 
à dá outras tr.o.:idên.ias no ânrbiro llunicipal e Lei Complemenlar n' 123. de 14/12,/2006: lnstirLri o

Estüluto r\vacieral da lv{icnrentpresa c rla Íinrprcsa dc Pcqueno Poíc e altera otrtros dispositivos legais' alterada pela

Lei (bnplentcnlar n''. l'17 cle 07 cie agosto tle l0l'1. e iubsidiariamenleJ no que cottber' as disposições da Lei n'

8.666i9-l c suas alteraçõcs posterio.es, Éenr conltt as condiçôcs estabelecidas nests Edital e seus Anexos'

l.-1. O rtcebimento das proPosta§ scra a Partir das 09:00 (nove horas) do dia 14 de março dc 2022' O inicio da

i"rran fiuti." sefá às d8:hbonrirr (oito horas) clo dia 24 de nrarço de 2022' no endereço eletrônico

wllrv.portaldecotnpraspuhlicas.cont br, no horário de Brrsilia - DF'

| .4. À çntrcga da proposta leva a parlicipanle â accilâr e acalâr as ttomras contidas no presenle Edital

t.5 À ,,\ra de RüctSIR() DL pRtrÇos. du,?nte ira vigência, PERi\'llTE ADESÂO por qualquer órgão ou

entidade da r\drninisrraçao inctusiue auia.q,rios l'edcrais. 
".tadúis 

ou municipais dc órgãos públicos- estatais ou,ainda

tle regirnc própr.kr qLrc nàr) lcnhâ pal.liüipacio d., ceíarnc licitatório rnerjiante plevia consul1o ao órgâo gerenciador.

Registro de Preço para Í'ulura aqtrisiçào de gêneros alinrentÍcios para cestas básict§' para atender as necessidades

da PrcÍeittrra \Jtrnicipal cle São Ilelnardt'rl\lA
:. r

i.l Poderào participar deste l)regâo;

3.1 . I .Quaisquer enrpresas intetessadas que se enquadretn no ranlo de atividade pertinente ao objeto da licitação

" 
qr.ri""Oã", 

",áOas 
as exigências. inciusive quan!o à documentaçâo' Çonstantes deste Edital e seus Ane\os;

\ão poderto particiPar deste Prcgão:

4.1 .I .Empresas qtre nâo atenderenr às condiçÔçs deste Edital'

.1.1.2. Enrpresus tltte esteiam ent concoldata ou em prooesso cle falêlcia' sob concurso de crçdores' em

dissolução ou ent liquidação:

.1. I

R,{ PÀR {'ICIf

al'1.
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J. L-1

.1. I ..1

.1. I .i

Ê.nrpresas quc tcrflarr sido ileclaradas inidôneas por órgão da Adnrinislração Pírblic4 direta ou
indireta. tldcr:rl. estadual. municipal ou do Distrho Federal. por tneio de ato publicado no Diário
Oficial da [.]niào, do Estado ou do §lunicípio, cnquanto perdurarerrr os nrotivos deternlinanles da

puniç§o. lgualrncntc r1âo poderào paíicipar as cmpresas suspensas dc licitar e contrataÍ com a

Prel-citura \lunicipal dc SÃo BER\ÂRDoil\lÁ. tstado do illaru1hão.

Emprcsas reunidas em consórciil. que se.ianl controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer
que scja sua lbrrna de constituiçâo:

Serridor dc clualquer alrgào ou cntidadc !inculada a Prefeitura lr,Íunicipal de Sào Bemardo,MA. bent

assirn a cnrprcs;i da qual tal sen idor scia sócio, dirigente ou responsável tticnico.

í. | .6. Estrangciras nào üulolizadas a lirncionar no País

5. | . 0 creilenciamcnto dar-se-ii pela atribuição de qhave de idcntificação e de senha. pcssoal e intransferivel, para

acessg ao sisten:a clclrônicg. nq sitc rtrr r,,.portaldec6tnpraspublicas.com.Lrr.

-5.1. O credenciamcnlo .iunto ao provedor do sislcma inrplica responsabiiidade legal da LTCITANTE ou de seu

representanle legal e prcsunçào de;ua eapacidatle técnica para realização das lransaçôes iÍlerent€s ao Pregão

Eletrônico.

-i.-1. O uso da senha dc accsso pcla LICITANTE é dc sua responsabilidade exclusiva. incluindo qualquer transaçào

cÍ'cluada dirctamcntc ou por seu .epresenlante. n:io cabcrdo ao provedor do sistema ou a PreÍeituta Nlunicipa, de SÀO
BER\ARDOiN,IA rcsporsübilidade por eventuÂis dânos dscorrentes do uso indevido da senha. ainda que poÍ terceiros.

5.4. Quando di:! participaçâo,,las microenrl,resas c colprcsa de pequero porte deverâo ser dotados os critêrios
estabclecidos n(r arÍ. 4{ (l:r t,ei Complcsrcntar n" 123, <le 1111212006: Institu; o Eslaluto Nâcional da Mjcroempresa
e da Errpresa tle l,equcno Poíe e allcra outros dispositivos legais, alterada pela Lei Cornplernerrtar n'. 147 de 07 de

agosro de 2014e subsidiariamentc. no que couber, as disposições da [-ei n'8.6ó6/93 e suas alterações posteriores.

6.1. ;\ licitantc vencedora deverá apresentar. obrigalorianlente. no original ou cópia dcvidamente autelticada em

cartório. a seguinte documentação:

6.1.1 Habilitrçâo.luritlica

a) Rctpcrinrento de empresár'io. no caso de crnpresa irtdividual: Cpl RC do Emptevírio.

b) .\to constituli!o. estaluto ou Çontralo social ent vigor, devidametlte registrado, em se tratando de

sociedades cotnerciais. e. no caso de sociedade por ações, acolnpanhado de documentos de

eleiçâo de scus aihrinistradores: Cpl. RC do Empresário.

c) Pro\a de lcgularidade fiscüI. perantr a Fazenda Nacionai. mediante apresentação de

csnidâo c\pedida.orljunta,nsnle pela Sccrctaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-ajeral du Fazcnda Nacional (PGFN). rcl'ercntc a todos os créditos
lribLrtário! lcrlelais c ri Divida ,Ativa da Llniào (DAU) por elas adnrirtisúados, inclusive
acluelcs rclativ,rs ii Scguridade Sooial. nos teÍn1os da Portaria Conjunta n" 1.751. de

02110/1014" tlo Secretário da llsccita lrecleral do Brasil c da Proouradora-Geral da
l''azcnda Naciorrai iio{s)resposávcl(cis) (diretor, sócio ou superintendcnte) da empr€sa
ou firnra licitante.

d) Prova de ircxistê:rcia de débitos inadirnplidos perante ajustiça do trabalho. n:ediante a

aprescntaçâo cle uenidão ne{aliva otr posilira conr €feito de negaliva, nos ternros do
l ilulo \iÍl-,\ da ('onsolidaçio das l-eis do Trabalho, aplovada pelo Decrcto-Lei n'5.451.

ó. (, P..\R,{ }1Á§ LrrÂCÂo
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de l" dc maio de 1941: c certidão çonforme o artigo 5" da portaria 1"121/1014 do
lVlinistério do Trabalho e Êmprego do(s) responsável(cis) {diretor, sóuio ou
superintendente; da enrpresa ou Íirma licitarrte.

e) inscriçâo do ato constilrtiyo, r)o calo de srrcieclades çivis. acompauhada de prova de dirctoria em
erercício:

,) Decrelo de âul0rízação. ern Je ttatando de empresa ou sociedade estrangeira enr funcionamento
rio Pais. e ?to de registro ou autoriaçâo para íilncionarnento expedido pelo óÍgão cornpetente,
qu.rudo a rtir ida.l< a"inr ,r erigir.

g) Cerlidàc lispeciÍica expedida pela Juuta Conrercial de Origern da l,icitante, dentro do exercicio
ent vigor. obedece:rdc. ao praz,: de validade.

l) C€ilidão Sinrpliíicada experliria pela Junta Comercial de OrÍgem da Liciante, dentro do
exerciçio em vigor. obedecenrlo ao pmz.o de valiilade.

6.1.2 Regularidarle l.'iscal:

a) Plova de iujcriÇão lo ('adastro lacioual de Pessoa Juridica - CNPJ;

bi Prola de regular.idadc tiscal iia linrpresa. peranl€ a Fazenda Nacional, ntediaute ap[esentação de
cerlidào e\pcdida eonjLrrranrenle pcla Secretaliâ da Receila Federal do Brasil íRFB) e pela
f|ocurarioria^(ie|al Lia Fazrnds Nacional (PCFN), reÍêrente a todos os créditos tributários
íê,.ielais e à Divida Ativa da Uniào (DAl-íi pol elas adrninistrados, inclusive aquelss relatilos à
Seguridade Social, los aermos da PoÍtaria Coíriunta no 1.751, de 0ll10i'2014, do Secretário da
Receita F'ederal do tlrasil e da Procuradora-{leral da Fazenda Nacional.

c) Certidão Ncgatira de l)óbitos. ou Ceúidâo Positiva conr efeitos de Nçgativa, expedida pelo
Estado do domiciiio ou serie do licitante. comprovando a regularidade para cr;m a Fazrnda
Flstaduâi:

d) Ccrtidâo Nc{ali.-a, ou Ccltr'dâo Positira corn efeitos de Negativa, quanto Divida AtLva do Estado.
erpedida pela Procul.lrdoria Cerai do Estado do domicilio ou sede do licitantel

ei ( erlificado de RegLrlaridade de Situaçâo do t C I'S - CRF^ ernitido pela Caixa Éconômica Federal

- CaF. coslprovândo a legulaiidade peranÍe o Fundo.ie Garantia por Tempo de Seryiço:

t)

g)

h)

t-'e|ti,.iào \egatíva cla Di\,idâ Ativa do \4uuicipio de origem;

lefiidào \egativa de f)ébitos do nrunicipio de origern da licitante;

Alrar'á dc Liccrça- l'uncionamento c Localizaçâo do estabelecirrcnto t{o licitante.

6.1.3 QuslilicâçãoEcorômicô-Finl ceirâ,

a) Cerlidâo Negativa de I:alônoia e Corcordata enritida pelo carlório disribuidôr da sede do licitarle.

b) Balanço Patrimonial, dcrirlanrente regislÍado na Juflia Comercial do Iistado de origem da licitante.

ç) As empresas conr llrenos de um exercício frrranceiro delenr cumprir a exigência deste subitem
rrsdiantc a ap.escntâç,$ do Ba,anço de Âbertura.

6.1.4 Regulâridade'I.tbalhistâl
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a)Cel.tidàoNegalivarleDêbitcrsl.rabalhistas_CNDT(enlw\À1}.tsl.gov.br),enlcumprinlentoàl,ei
n' l:-.1:10i20 I 1 . V isantlo com provar a ineristência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

'Irabalho.

6.1.5 Qualifitrçâo Tócnicà: Cumprimento do disf$sto no aÍ' II' § l' do ârt 30da8.666/93:

al _{testado l'orneri<to por pessoajuridica de rlileito público Qu privarlo, contprovando que a licitante

EXECLTI.C)(.OLlF\!'CLTz\SERVIÇOS/FORNECI\'IENTOcompativeiscomoobjetodesta

Licitação. (] atcstado elcvcrá ser impresso em papcl timbrado do ernitente' çonstando seu CNPI

e eldereço conlPleto deventlo ser assinado por seus sócios direlores' administradores'

ptoculatlores, gercntes ou servidor responsável' com expressa indicação de seu nome conpleto

e cargoitlnção.

6.1. Declalação assiuatJa pclo replescntLLrtte iegal de enquadramento ]\4EIEPP' confonne modelo no Anexo ll'

6.j'Declali]çãodeltrexislênciadelarols.lpcnenitl}tcsimpeditiv,.rsdehabilitação.naÍomlatlo§"'2.doartigo.32da
Lci Fcderal E.666191' assin&la pclo re1'r'esentunte Iegal .'!o Licitante' contôrme modelo no Anexo Ill'

6.4. Declaraçào assinada pclo repre§entaotc legal de conhecirnento do Edital' confbnne modekr no Ânexo lV'

6.5. Declàração assinada pelo rcluescnlantc lcgal da licilanle de que^está cumprindo o disposto no inciso \KXlll do

aíigo 7. cla Constituiçào federal. ,n t:oir" àíi.i n'q.85.1r99, càuforme modelo do Deffeto n''1 358i0l conl-onne

modclo no Ânexo V.

b,Ú.Dc.lürüçà('asSinadaPÚlor(|)lescI]txntelcgalJ.:\cratirJadc.at|tlildcclara!üInprirosreqttisitosdehabilitaçàoe
qüe lr de.lüÍações infnt'ntada"- t 

"t'lit" 't l* 
"'*t"- 

p"tãSt ti"t -l e 5' do nn' 2t do decreto 10 02-l'2019 e

conÍomte ntodclo no Antro Vl'

6.7. Declaraçào assinada pclo Icprcsentante legal de Garantia Conralual'-a oual declara etn cumpritnetrto ao erigido

rro c.ital. que conc.r,lu .,,, .n,t**o' 
"" 'ol';;;';""*;i";;;Í-int 

p'"t;ê o'"rnigo n"' 56 da Lei no 8 666' no ato da

otainn,rro à,, a.rn,ro,,r, confomrc modelo no Àncxo Vll

6'8,AScertidõesvalerãonospra/osqlldlhessâopróprios:irrexjstintloesseprazo,Ieputar-se-ãoválidaspor60
(sesscnta) dias. Çontados de sLta expedição'

ó.q caso a docunrenlâçãr-, ria licitante dona.q" r"p:*:i1'-,'1:f::t:";r::.'"#r'""rtJl1f;::,ffltt',J;
restriçâo no que range à regularitbde fiscal e lrabalhism^ a tnestna sera con!r

aL)ôs a (rccraração do r 
"n.*,tor. 

..,n, p,.,,r n,.à ,.--r iàri-ta" o prazo ptrdcrá ser prorrogarlo por igrral período' a critdrio

;l;'dil;i;;;ç;;;;t ii"n. q,,-oo ,Jq""liau p"io ri"itun,.. 
'nediaute 

apresentação de justificativa.

6.l0Anâo-regularizaçãoiscalell?rballiistanoprazoplevistonosubitentanterioracarelaráainabilitaçâodo
lici(anre, scm plejuizo das surçõcs ,"riri", ,r"ri" Eaii.L ieido t'u*ltadu a .onvocação dos licitantes renranesce'tes'

na ordcm de classiticaçâo. sr, "" ",1i""'ã" "i"rtiii.ffi, 
u ouu, licitante tenha alguma rest.ição na documentação

i,l*r'" iiot,"rr,iro. tsrá conceilido o ntesnto praz.o para regulariztção'

ó. r L I- rn nerllurnc h ipi,tesr: rcra corrr.Lli(lc lro,,rrgcÇio de pnv.o par. afre\e,tacào dos docunrentos csigidos para a

hal,ilitaçáo, ondc dclcru .urnnt'' " nu''n" oo Dãcrrtt) l0'02+' to 
.ontlc 

apetlas será pcmtitida 
^ercepcionalmente 

a

in..lusão de docunlenn, .1u" 
"ur.olor""n1 

.i,n o t*t itlt"çiu uttuvés de diligência" salvo itern l0 l0'

6.l2.ASceÍtidõesexPedida§pclalnterner.estâoconciiçionadasàleritjcüçâC,desuaaulenticidadenossitesdecada
ó.gão entissor.

6.1-1. As liciratrtes arcarâo con todos os cuslos decorenles da obtenção e apresentação o::-1I:l:1t:t o"*

habilitaçào. a propos,u,r. pttço' lí|i"i"i" * tf""tt""'"i J" fttbili|ação deverâo seianexados concomitanle ao registro
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da ploposta no sisterna, âs declaraçõeJ c proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura
iligital. pua conferir aos mesn'los autenticidarie e integridade.

6.1.{. scrâo inabilitadas lirilànica .luc uão aicnderenr às cxigências do prcsente Ldital e seus Anexos, sejar omissas.
apres.nrenr irregularidades, c difiru]len1 o undamento do Proccsso Licitatório, quc discoxlem das Cláusulas c normas

da lldital. estarlde fora do prazo previsro dc lmpugnação confonne o art.2,í do Dccreto 1002,ír'19.

7.i. ,,\ Equipe dc Aprrio através dc seu Pitgoeilalalesclarece que a cotação do referidc pregão far-se-á por meio de
lanccs err valores unit:'rlios iios itens c<lm apleciação do menor preço.

8.1 .A LICI]'AN'I I será tesgrnsável por todzrs as tr.n]sac,'ôes qur íür'em eletuadas em seu nome no sistema eletrôlrico
usurnindo como l'innes c vcldadeiras srras ploposlas e lanccs,

8.2. lneul:ri:irá ainda à LICI-IAN1'Ii aconrpanhar as operaçõos no sistema eletr'ônico clurante a sessâo pítblica do

Pregâo. licando responsável pelo ônLrs (leçorrentc da pelda dc negócios diante da inobservância de quaisquer

mensagers enrititlas pelo sistema ou de sua desconexão.

{i.3. r\ parlicipaçàtr r1o Prcgâo ,.1ar-se-á por meio da digitação da scnha privativa da LICILA\TE e subsequente
encânlirlrànlcn1o di Proposta de Prcço crclusivarrcnle por meio do sisterna clelÍôtlico. alé às 07h30min {sete horas e

trinta rlinntos) do dia 2"1 de março de 2022. (ilorário de Brasilia).

8.:1. Como requisito para a participação no Pregão, a LlCl'lAN'II deverá manitbsar, em campo próprio do sistema
eletrôn;co, o pleno Çonhecimenlcr c aierdimçn1o às exigôncias cle habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposla de P|eços deverá ser apresentada por meio de preeuchin:ento da planilha existente no siste a Portâl
t{e Compras Públiças. sendo ,;brigatolio o preenchinrenkr dos.,anrpos "Fabricante" "ivÍarca" não identificando a

enrprcsa "Yl Urrit&iti' {valor urritário), "V1 'TLrtal" (valu totêl) € "Prazo de entrega" (o prazo de execuçâo rão poderá

ser süperior as conslanlc no Te1lrlo dc ReÍêrência),

8.5.1 .Â proposra corncrcial. neste rnomerito. nào dcverá corter dados que identifiquem a Licita[te.

8.6. Ate a data previsra nesle lr.dilai para encerarnento do recebim€nlo de proposlas, a L,icítante poderá acessar o

ristema Podal dc Compras Púl'li,:as para retirar, alterar ou conrplenentar a proposta fomlulada. Á. panir do início da
sessão pública. não poderão ser alleradas ou retiradas às pmpostas 1'ornuladas.

8.?. Ltma vez quc a licitarte scja declarada venoedom do p.€serlte pregão, esta dÊyerá encaninhar. pelo Porlal de

Conipras Públicas a cópia da proposra ro enr.lereçü http:,'r'§w§.ponaldecompraspublicas.conl.br,'l 8/de acordo § 2" arl.

3 B do Decreto 10024/ 1 9, tendo conro ternpo limite o pria7.,o rn ínino estêbelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1. A licitallte .ie.-erii entegar à Conrissão Pemlanente de Licitação cópia da proposta de

preços negociada e a planilha de preços enr Excel com a desclição conrpleta do objelo ofertado. agora

identificanilo a eüp.esâ com lo.los os ilados. irtclusive bancários e devidamenle assinada pelo seu

represenlante legal-

8.8. Á Propostâ de Preçoi de!çú conter

8.8.1. Pr:ro de vali{lade nâc iníàrior a 60 {sessenta) dias çorridos, a contür da data de sua apresentação;
R.l( -'. Preun L 'rirari,) í l(:l.rl..\f,ressoi crn reai5:

8.8.-1. Ilspr.ificêçâo clare d{! obielo, de acordo çotn o Anexç Í deste Edital;

8.8.-1. Pmzo de cxecução coniômre delir)ido no Anexo l: TeÍmo de ReÍerênria;
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3.8.5. DeclalaçàLr de quc sua proposta cornpreende todos os tributos. despesas ou encargos de qualquer
nâtureza. resultanlc do lorne cinrentQ,'sen içct;

8.8.6. Os scguirrrcs dados da licitante: Raáo Social. endereço. telefone, E-mail, número do CNPJ,

nome do ['ranco. .'r c,itligo da agência c o núntero da conta corente e prâça d€ pagamento.

8.8.7. A propoíâ dc Preço de!'erá estar a.onrpanhada do PCR e PCUSO da empresa alinr de comprovar
a irnplantaçào de Plograrnas de Riscos Ambientais e de Saírde Ocupacional

8.9. DeclaÍação expressa de total concordiincia com os temlos deste Edital e seus Anexos.

8.10. Nâo serão consideradas as prop{)stas com altenrativâs, dcvendo as licitantes se limitarem as especificações

dçste Edital.

8.11. Decon.ido o prazo davalidade dü proposla. senr con\ocação para a contmtação. Íicam as licitaltes, liberados

dos cornpromisxrs assrrrnidos.

8.12. O plazo de entrega/cxecuçrio será o eslabelecido no .,l[exo I Termo de Referência.

8.1:i. Scrão (lcsclassiÍicadas as propostas que não atendcrrn] às r:xigências do preserte Edital e seus Anexos. sejanr

on'tissas. aprcsentem irregular.idarles ou deliitos, capazes ds diÍicultar o julgameirto, bear como aquelas que

aprcsentcm quaisquer olenas dc !ântagúns não previstas nesle Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das

denrais licitantcs.

9.1. À. partir das 08:00h (eito horâs) do dia 14 de rnarço dc 2022. terá inioio a scssão pública do PREGÀO
ELETRÔN ICO SRP N' 0li:l0ll. conr a diYulgaçâo das Propostas de Preços recebidas e. após análise, início da erapa

rle lances. confomre Edital.

10.1. Pâra o ob.jeto licitado, haverá a disponibilidade do sistenra para a formulaçâo de lances pelas Licitantes, cujos
procedimentos sâo explicitaclos rros subitens a seguir, tendo por anlparo legal aqueles ptevislos no Decrelo no

t0.0t4/t9-

10.2. lniciada a etapa conlpeliliva, as liciranles poderão errcaminhar larces erclusivanrente por meio de sistema

elelrônico, sçntto a licitanti: irncdiatamcutc inlirrrnada drr seu recebimetrlo e respeclivo horário de registro e valo!.

10.3. As licitantes poderâo oitrecer larrces sucessivos. obsen'ando o horário fixado e as regms de aceitaçâo dos

niesm()5.

t0.4. Si> serão aceitqs os lances cu.ios valores lorem inferiores ao illtirlo lance por ele ofertado e regislrado no

sistenra-

I0.-i. Não scrão aceitos r.loís ou tnais lances de nresnro valor, prevalecendo aquele que for recebido e registado ent

primeiro lugar.

lll.6. [)uranl.e o lrauscurso da sessào plrbtica, as licilanles serào inlbnnadas, em lempo real, do valor do mettor lance

registrado que lenha sido apleserrtado pclas denrais licilântes, vcdada à identificação da detentora do lance.

10.7, No caso de desconexão cnnr o Pregoeira, no deconer dâ etapa conipetitiva do PÍegâo, o sistema eletrônico
poderii perrlauecer accssivei às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1 . O Pregoeira" rluardo possível. dará Çontinuidade à sua altlação no certanre. senr prejuíz,o dos

atos reali?ados.

8. I,l. .\s Iicitantcs â!-carâo cunt tt)dos o) clstos dccorrentcs da elabtrmção e apresentação de s as propostas.

0- r{:}R\.I IiL.{(.{O DOs L1\( [-§
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)0.7-2. Quando a dcsconexiro persistir por tempo supcrier a I 0 (dcz) rninutos, as.ssãodo Pregào serâ

suspensa c tcríl rçi icio sonrenle apos conruuicação erpressa do Prcg()eirr ros panicipantes.

10.8. r\ etapa de lânl.es da sessíio pública transcorrer nonnalrnente, neste prccesso optou se pela N'loc{o de Disputa
-ÀBERI'O- r,u seja por um pcriodo de l0 (dez) nrinu(os os itens ficaIln aberto pra lances sendo que a partir do 8"

(oitavo) minuto o sisrcnra prorr'ogara o fcchamcuto do item prorrogando o tempo de lance de l(dois) em 2(dois)
nrintrtos consecutivos enquanto houve lancc, senr lance o sislema encerrará o ilenr, sendo vencedor a menor oferta.

10.8.1. O intervab de lance utilizado pala este processo é de 0.01 centavos.

10.9. A Pregocira ao depois da disputa de lance podcrá atrtir, pelo sistema elehônico. regociação ofenando

cln raproposta diretamente à licitante que tenha apresenlâdo o lance de nrenor valor, para que seja obtido preço

rnelhor, bcm assirn decidir sobrc sua accilaçào.

l0-10. L,nccrrada a etapa de lances da sessâo púhlica- o detentor da rnelhor oíena deverá comprovar a situação de

regularidade. rnedianle encantinhantenlo cntrega dos origi:rais ou cópias autenticadas dos docunentos de habilitaçàrr

e planilha da proposla cnr mitlia no plazo de -l (três) dias úteis. para confimlar a autenticidade da docutr:entaçàtr

cxigicla coníômre o aí.26 do decrcto l0.l)2.1r19 .

|0.iI.ÂPrc-coeiraaounciaráaLlCll-IAl\'ÍEVL\CEDORAiediatamçnteapósoencerrarnentodaetapadelances
da sessâo pública ou. clrando for o caso. após a negociaçào e dccrsão pelo Pregoeira acerca da aceitação do lance de

menor valor.

11.1. Na análise da propostu cle preços. será r,eriÍiçado o atcndimento de todas as especiÍicações e condições

estabclecidas ncste Edital e seus Ânexos.

! i.2. Analisada a aceitabilidatle dos preços obtitlos, o l,reÉioeira divulgará o resultado dejulgamento dâ Prcposta de

Preço.

I I.i. Se a proposta ou o lãncc de nrenor pieço não lbr uccitavel, ou sc a LICITA\TE desatender às exigências de

habilitaçâo. o Prcgoeira examinará a proposta eu o lancc subsequcnte, verificando a sua aoeitabilidade e procedendo

à sua habiliraçÀo, na ordem dc classitlctsão, e assim sucessivamcnte, até a apuração de uma proposta ou lance <1ue

atenila ao edital:

I t.3.1. Ocorrendo a situação a que se retêre o iDçiso anterior, o Pregoeira poderá negociar com a

LICITANl'Ê para que seja obtido preço nlelhot.

l l.-1. Para Íins dejulgamento das propostas, será obsen ado o disposto no art. -14 da Lei Complementar ]l" l23. de

l1ll212A06: lnstitui o Estatoto Nacional da \,licrocmpresa e da L.mpresa de Pequentr Porle e altem outros disPositivos

legris, alterada pela l-ei Cornplenrentar n'. 1.17 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, âs

disposições da Lei n'8.6669-] e suas allerações posteriores.

I 1.5. Parajulgâmenro c. classilicaçâo dâs propostas serii adotado o critério de meror preço por ítem, observ'adas as

especificações lécnicas definir.las no Edilal, proposta acinra de -509,á do valor de tnercado apontado pelo sistema será

rcje itaLla.

I I.6 Pioposla olTeüratante abairo de ..i09o (h'inra F)r cento) do valor do valorde referência demonstrado apos fàse de

lancc ser'á necessário a complovação dc cotnposiÇâo dc custos e notas ficais <ie entrada d9 cada itetn do referido lote

dll ârrênlâtah!e

12.I . t)eclarado o lencedor. qua)quer liciianle pode.á rnanifestar inrediata e motiladame[te, a intençào de interpor

recurso, Íruica e exclusivatnenrc através do pofial, parajulgalnento do Pregoeita, no texto da Intenção de Recurso deve

conle. os dados de identilicação corn nonre da []rrpresa e CNPJ, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de.3
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(lr'as) clins úteir para apresentaç,§ das razôrs do reculso- única e exclusirarnente através do portal, para.iulganerto e

detcrinlonb ou râo deaeriincrto, fica dg os dcmais licitantes desdc logo intimados para apresentarertl cont.ârrâzôcs
crr igual nümclo de dias, única e crclxsivanlente atravôs do ponal. que começarâo a coner do térntino do prazo do

lçcorrçnle- sendo-llres asseeuracla visÍa inlediâÍa dos autos.

12.?. O açolhiment() do recurso imporfar'h na inralidaçào aperas dos atos insuscetiveis de ap!oveitanento.

12.1. r\ lalta de rnanifestação irrediata e rlotivada do licitante importará a dçcadênçia do direito de recoÍrer e a
adjudicação dô obiçto pelo Pregoeit.:i ao ve'ncedor.

11.:t. í)s auros do processo pcrnlaneocrào conr vista tirurqucada aos interessados, na sala da Cotnissâo Pennarente
de l-icitaçirr da Prel-citura tlunicipal .lr \Àí r BirR\ \RD0.\1.\- "r Pça uernardo coelho dc Almeida 863 -. Centra,
SÂO Bt:R.NÀli.D()i \lÀ. durantr os dias úreis, das 08;00h 1oi1o horâs)às 1l:00h (doze horas).

13.2. Âpós a homologaçâo da licitaçâo" a LICII"ANTE VENCEDOIIA será convocada para assinar o co.trato, no
prazo máxjmo de êlé -i (ci|tco) dias úte;s, a contaf clo recebimento da coÍvocàção e nas contlições estabelecidas neste

Edital e seus Ancxos.

ll.i. L íaculrado a PÍefeitura l\'lunic;pal de sÀo BEII\,\RDOr'\'lÁ. tluando a corrvocada não comparecer oo pruzo

esl;pLrlado no subitem 1.3.2. não aprescrtrr siluâção Ícgular no alo da assinatura do coillrAlo ou, ainda. recusar-se a

assin(i-le. irliustiticadamentc. col}vooar. as l-lC'l I AYT ES rernancsci:!}tes. na orde;n tle classjficação, sem prejuizr da
aplicrçâo dâs sânções cabir sis, obscrvailo rr disposto no subitent I 1.3.

1.3..1. 0 plazri de co*vocaçâo poakríi scr prorogado. uma \rez, por iguai período, quando solicitado pela pade,
tlurante o seü trarsc.rrso e desrJe quc ocoírâ motilo justificüdo e aceito pela PreÍeitura lvlunicipal de SÀO
B F. RN A RDO,']\,I A.

1:t. ]. A licitârtc qti. ersc'lar o rcla.danenlo da exccução do çe.tarne, nâo mantiver a proposl4 falhat ou fraudar na

execuçâo dtr r:bjero licitado. componar-se c{c rrodo inidôneo^ {izel deciaração làlsa ou cometer fraude liscal, garantido

o dileito prévio da citaçào e da arrpla defrsa. ficará iarpedicla tie licitar e contratar com â Prefeitura fvlunicipal de §ÀO
BERNÂRDO,'I\,IA, pelo prazo de até 05 lcinÇo) âno§. €nquaÍrto perduraÍen] os.rotivos determinantes da punição ou

âtó que seja pÍonlovida a |ealrilitaçâo pcrarl€ a própria autoridade quc aplicou a pena.

i,l.). ,,\ pcnalkiade será obrigaloriamc e registradn eu Diário Olicial e no Çaso de suspensão de licitar. o

LICITA\l E doverá ser ilescrederciado por i-tual periodo, senr prejuizo das dentais cominações legais.

1"1.-1. No caso de inadinplenrent{r, o aOYIRA'I ADO esrârá suieita às seguintes penalidades:

1.1.3.1. Ádreúên.i:,r:

r4.i.l

ljl..l.l

t,l.l.4

il i s

\'lulla por a*aso a cada l0 (tüuta) dia!. no percenlual de i09â idez poÍ cento), calcdada sobre

ô ralor do contralo. caso lrã{} sejturi cunrptidas fielmente as condições pactuadas:

l,Iulta. inoratói'ia sirnples. de 0,49'0 (quâtro décimos por {rento), na hipótese de atraso no

curnprirrcnlo de suas obrigações corlmtuais, calculada sobre o valoÍ da fatura:

Suspensâo tenrporár'ia rie panicipação ern licitação e impeditnento de contrâtal com

Adnrinistraçâc por periodo nâo superior a 2 (dois) arosl e

Declaraçiio de inidoneidade para iiciaar ou conlmlat com a Administração Pirblica;

ll.l. íj resultado de.iuiganrcnto scr'á subrrctido à Auk)Iidade (bmpetente para homologação.
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11._r.6

lrl.4.

Â aplicaçâo da sançâo previsb no itenl l4.l.l, não plejudica a incidência cuntulativa das

penalidades dos itcns I 4.1.:. l.í.:.3 c 1"1.-l.-1, principalmcnte. scm preiuizo de outras hipóteses-

enr c;rso de reinciclulncia de abaso na entrega do objeto licitado ou caso haja cuntulaçào de

inadinrplenrento de cventuais cotas mensais, expressarnente previstas. facultada a defesa previa

do intcrcssado. no prazo de l0 (dcz) dias úleis.

r\s sânçôes previstas nos itens 1.1.3.1, l-1.3.4 c 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente

com os itcns I .l.l.l c I .1.-l.i. facu ltada a dcfesa previa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias

úteis.

14.5. C)correndo à incxecuçâer de q ue trata o item I -1.3. .eserva-se ao orgão contmta[te o d ireito de optar pela oferta

quc se ap[esentâr Çenro aquela mais vurtajosa. pe la orc{em de classificação, comunicaodo-se, em seguida, a Comissào

Pennanenle de Licitação CPL. para as providências cabiveis.

1.1.6. A segunda adjurlicatór'ia. ocorendt, a hipótess do preço arrterior. ficará sujeita às nresmas condições

estâbelecidas ncste Uditâ1.

14.7. A aplicaçào {as pelalidadcs previstas ,testa cliiusula é dc corrpetência exclusiva da Prefeitura lVlunicipal de

sÂO BERNARDOÀ1À.

l-§. I . Na Licitaçâo para registro dc pleço nâo d necessár'io indicar dotação orça,]lentária, que somente será exigida

para a lbrrnali:zação do Çontrtkl ou nuto instrunlento hábil. çonlbnne o Art. 7'. §2'do Decrelo Federal n" 7,89212013

c altelaçôes.

16.1,,\contrataçãodQobjetolicitatloseráeíetivadanrcdianteContrato,contbrmeminutaconstantenoAnexoVlll.

16.1. 0 conlralo. que obedecerá às condiç<'res estabelecidas neste Editâl e seus Ane\os. estará vinculado

intclimlntclrle à este instnlnento. ilrplicantlo na obrigatoricdade tia licitarte vcncedora enr cumprir todas as

obrigaçÕcs e condiçôes de fornecimettto cspccilicudas neste Edital e seus Anexos.

16. j O prssertte lrdital c seus i\nexos. bem corno a p.oposta do licitanle vençcdor dcste ceflanle. ÍàÉo parte integraote

d.' ( onrrltc. indeperdente dc trans.riçào.

17.L Ocorrendo clesequilíbrio ccenônrico-Íinanceiro do contrato. a Administração poderá restâbelecer a relaçào

pactuada, nos tar*o. io ârt. 65. iociso ll. alínea tl, da Lei n' 8,666193, nlecliante comprovação documental e

rcquerintenlo expresso do conlralad,.t-

1g.1. os Produros deverão ser enlregucsr'e)iecutados, na qualidade. quanlidade e periodicidade especificadas no

Termo de Rel'erênciâ - Alrexo I dcste pdital. sendo que a inobseÍvância destas condições implicará rccusa sem qüe

caiba qualcluel ripo cle reclanração por parlc da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os Produtos que

porrenlrm não atendanr às especiÍicüções. sob pena das sanções cabíveis.

t8.:. Os produtos de\rerão ser ertregres,lexecutados integralmeute sen] falhas. de acsrdo com as necessidades dos

alunos r,la rede muIicipal de Ensino e serio exe§utadas conÍbrme ordenr de ForneciÍüento/seÍviço.

I 8.i. Os Prcdutos deverão ser enlretiles"execulados n,r local indicado no '[ ermo de Ret'er'ência'

{r.

ÍcErKO



, 
. :'icesso: 1+

F-oiha:
tr.rh-ira.

PREFI'ITI]R,{ ]1'IL {ICIPAL DE SÀO BERN.,{RDO
}.5T \DO DO \I \RÁ\H iO

PR{CA BIIIT\TTRDO ('OI]I-TIO DE AI,§IEIDÁ N" 862 * CENTRO _ SÃO Bf,RN \RDO/IIIA
C\PJ: 06. l2-<.389/000 | -88

:9. I . O pagarrento será el'etuado rnensalnrente. reÍàrenae a,JS Plodutos Foruecidos, após a conlprovaçao de que a
cnrpresa Çonlratada está e,r dia cour as obrigaç(res pe.ante o Sislenra d!. Seguridade Social, nrecliante a apresentação
das Ccrtidôes Negativas do Débitos como o 1\SS. I|C'í'S e CND i - Cerlidâo Negativa de Débitos Trabalhistas, no
pt az.o não superior a -'i0 ilril1ta) dias, oontadtis dà Êntrega da Nota lriscal de execução do Objeto. deridamente alestada
palo seior comprtçrte. Será relificada tarirbéni sua regularidade com os Tlibulos Federais. mediarlte apresentâção da
Ccrlidão Coniunta Negati.'u, ou Certitlão ('onlunta Positiva com eicitos dc Negativa, de'Tributos e Contrjbüiçõer
Fcd.rais e Di!icla Ativa da L.lniâü.

19.2. E vcdada oxpressãnlentc á rcali2lxçào c1c coblança tle forma tliversa da estipulada nestc Edital, em especial a

cobrança bancà'ia^ lnediarte lxrlelo or.i rrçsrr!r o protesto de titulo. sob pena dl3 aplicâção das sanções previstas neste

inst! unlento c indenização pelos tlanos dcco,'rsntes.

:0.1 . Qualquer pedido dc csçlercçirncrto s rclâção a cventuais elúvidas na interpretaçâo do prcsente Edital e seus

Anexos clcvera ser enviatlo, ao Prcgocila rcsponsár,ei por esta licitaçâo. exclusivamente no enclereço do Portal de

CoÍnp.as Públicas \À rv$ .porraldecorn praspuL,iir;as.çonl. br, até I (três) dias úteis anterior à tiata fixatla no preânbulo,
as srrlicitantes tle esclarecinrcnto dercrr sc idcrtificar tlevidarnente incluindo cpfou cnpi.

20. l.l .En1 hipóiest algrnta srrão aocitos Pedidos de esclarecinrentos yerbais quanto ao Edital:

20.1.2.Os esclaleçirirentos aos colsulentes serão c<»nunicados a todas as demais empresas que

tenham aclquilido o prcseÍle Edita,.

10.1..3.0 Plegoeila res!,orrdcrri uos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, cortado
tla ilata dç r'ecebi;rcnlo do pedido. e podcrá requisitar subsítlios fomrais aos responsáveis pela eiaboração do edital e

dos anexos.

:1.i. C,rn to] nle pre|isto oo aú.2-4 do l)ecrc{o ll}02"1119, aré 0i (três} dias úteis autesdatlata Íixat{a para recebinento
cias propostas, quaiciucr pcsloa podrrá inlpugnaro ato çonvooa{ó.io destc Pregão, seldo que tais impttgtlações deverão
ser ntanileslildas elclirsívarnente pol rreio eletrônico através d0 Portal de Compras Públicas ncl endereço eletrônico.
wwr.i.portlldecompruspublicas.cont.brtto prazo nrencionado.

21.2. A impugrlação nâo possui eÍeito suspcnsivo e caberá ao Pregoeira. auxiliado pelos respotsáveis pela

elaboração úo edital e dos arcxos, dccidil sobre a impugnaçâo no prazo de dois dias úteis, conlado da datê de

reççtimenlo da impugnirção, conlorure eslabelccido no § l'do ad.2,{ do Decrelo 10024i 19;

2l .,'1. Acolhid.r à ínlpugnação c{}r'ltla {} alo corvocarório. seÍá designada nova <lata para a realização do certame;

2l .4. As irnpugnações protocobdas internpÊstivârrenle serão desconsideradas.

2l .-. .4.s eílpresas que írâo entrirerr corn o pedido de lÀ,tPLrCNAÇÁô <1o Edital no prazo estabelecido arl. 2,1 do

Decreto 1002.1,'l9. ou parlicipa|ern d{l prejenle redarre antomaticamente estão çoncoldando com todas as cláusults
e r€gras p.evista nesse Ddilal.

ll.i. (ls casos rã.! previsroseasdúridasdesÍe [dita] serâo resolvidos pela Comissão Perrnanente de Liaitação, com
base à lcaislação qur, se aplica a ,iodalida.le Pregão, sob a égide da t,ei n" 10.510/02 e subsidiariamente. no que

couber'" as displlsiçôes da t-ei n'8.666i9-l e suas alleraçôes posleriores,

19..3. Nerhurn pag ncnto scrá rlctuadü ao CO\'ÍRA]ADO caso o ni€sn'ta se ercontre em siluaçào irregular em
desconlomridaric c,rm itilm l9.i
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11.2. l-'ica assegurado a PreÍ'citura Nluricipal de Sâo Bernardo/\{Â direito de. no intefesse da Adlninistmção. anrlar
Qu revogar, a <lualquer lenrpe. ne todo olr em pane. a presente licitaçào. por razões de interessc pítblico decorrente de
lato supervetricnte devidanrcntt cornprovaiio. pcninentc c sufiÇiente para justiticar tal conduta, devendo anulá-la por
ilcgalidade. de oficio l)u por pro!ocilçào tlc tercciros. mcdiante puecer escrito e devidanrente fundarnenlado.

22.-i. A panicipaçÀr) ncste Pregâo implicará na acçitação intcgral e irretratável dc suas nr;nras e observância dos
preceitcrs iegais e letularrcntilrts. ressalvadcs o dircito clc intpugnaÇão e de recurso,

l:.-1. () objeto da prescntc licitação poderh solier acréscimos ou supressôes, confornre previsto no § l" do Art. 65
da Lei 8.66619i.

12.5. Nào havcído e\pediente nâ dara fi\adã para a ahenura da sessão da licitação- ou ocorrendo qualquer fato
supen'enierte (lue inrpeça a realizaçào do çertame na data marcada, a sessão serâ âutomaticamenle transferida para o
prinreiro dia útil su[:scquente. ne mesr]ro local, enLlereço clctrônico e horário antedomrente estabelecidos. desde tlue
nio haja iornrnieaçào dtr l)rcgocira em cúnlrário.

21.6. O desatendirnijnto dc §\icênçias lbrmais nào csscnciais nâo inlpoítará ro âfistanlento do licitante, desde que
seiam possiveis as atcriça)es dls suas qüalificaçtles c a e\ata conrprcensão da sua proposta, durante a realizaçâo da
sessào pliblica deste Prccrio.

21.7. Caso se.la neccssár'ia à interrupçâo da sessâo. ol; antos do processo ficarto sob a guarda do Pregoeila. quc
designará nova dara para a continuaçâo dos Úabalhos.

8. 0 presenle Etlital e seus Anexos. estarão à disposição dos interessados- gratuitamente, no endereço do Portal
Conrpras Públicas - entlereço rvww.ponaldecornpraspublicas.com.br.

21.9. O fonrecedor de outra L,nidatle da Federação dever4 por ocasiào da ertrega dos materiais, apresentar, a
declaraçâo de iiloneidudc (la No1â lrisçal enlitida pela Secrclâria de Ilçonomia l'inanças ou Fazenda do Estado clue

hajà tribuÍado a operàçiio.

23.1. Constituern anc\os do edital c dclc lazenr panc intcgrantc. independentemenle de transcrição, os seguinles
ane\11S

23.1 . I Anexo I - Termo de Referência.

23.I .2Anexo ll - l!{odslo de Declaração cle enquadramenlo de lvlE/EPP.

23.1.3 Anexo lll - Modelo de Dechraçâo dc inexistência de imperlitivos

23.1..1 Anexo lV - NIodelo de Declaraçâo de Conhecinrento do Edital

l-i.1.5 .-\nero \' - tlodel., de Dsclaraçào que nào ernprega rnenores.

23.1.6 Ane\o vl - ltíodelo de Declaraçâo Veracidade

22.1.7 Ane\o Vll - ll'l inuta da Ata de Registro de Preços

22.1.8 Anexo Vlll - Nlinuta do ContÍatc)

sÀo BERr\ARDO/ ú1A.03 DE N,ARÇ0 DE 1021.

Plegoeira \4unicipal
Eliza dos Saqtos Arairjo 1-irna
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PREGÀo EI,T,TRÔ\I(]O §RP N' Ot 5/2022

ANEXo I

Ol)jelo Itegistro rJe Preço para lutura tbrtlecimclrto de gêrtenrs alimentícios

nccessidades da Pre{citura \'lunicipal de Salo Bcrnardo/\'la.
l)aru üc\la5 hisiels .para at,rndet' :i.

tr.SI])ECltrlCA 1o

Rocurso
I inanctiro

Dotação
Orçflnlentá,'ir

Yigência do
ContraÍo

Plazo dc l-ntrega

Lortl (lo (nt Scde da Prel'cilLrra !ltrnici al dc Sào

Sclor !1e ai)rnpràs e a i)nlralx

\R, I'O I \LQNTI)
VR,
L]NIT

lt000

CESTA BASICA COi\1POS1'A POR CENEROS

AI-I\.1E.Nl'iCIOS. CON'I'E\ I)O:
0l . Arrnz. agulhinha. tipo 1 - 02 kg
02. Açucar cristal. de l'qualitiadc - 0lkg
0.i. Oleo soj4 embalagent com 90{)rll - (}l und

04. Êei-ião branco, dc l'qualitladc - 01 kg

05. Flocào rnilho, pacotes de 5009 - 0l pcl

0ó. Oafé. ern pó, enrbalagem cQm 2509 - 0l pct

07. \'lacarrão. tipo cspaguetç" enlbalagetrr cont -5009 - 01 pct

08. Sardinha cm consen'a 125 gls - 02 und

09. Leite. tipo integral, cm pó. embalagcm de 4009 - 01 pct

10. Farinha de mandioca. ernbalagcm de kg - 0l pct

I 1. pacote de biscoito clocc - 02 pcts

ll. sal - 0l

Dotrção Orçrmentáriâ:
\a t-icitaçào grara registÍo de preç11 l1ào é necessário indicar dotação orçanlentáriâ' que somente será

eligirla para tlbtrttaiização do contratoorr otltro instrumento hábil' conforme o Art Tn' §2"do Decreto

tredcral n' 7.891,'1013 e alt€râções.

\,\LOR IO I .\L

Rt'curso Pr,-iprios c Fedcral

Yisa atender a denranda anual para fornecinlento bÀicas pa.a atendimento da Comunidade

rralidadc tie vida dos nrunici( arcstc. \l.llror!n(1() i1

de Cestas
.lustificativ:r

,{ Ata de Rcgistro de Preços iniciat-se-á na úia de sua assittatura e terá vigênÇia de l2(doze) meses'

lcl

Plazo:
eslâ sn

l5 (quiuzc
cit0 irs Sa,l

lo!_no i1l)escu ntflrreItlI llo razoI t),de lOrclerril ga\'d taü ril'r()s
tarilIn tcml Iaodcs Irl tias ,dt,iidnítSd ilr tarI

Enlteeir: Coníi)n11c Ot dent tlc Fot necitrlento

Por itent.\d udica

[:ni(lâde
l.iscalizadot a

Prc lêit

I fa airalho

}

I
I

tt
I

I
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IDl'rAL DU LI('ÍT^ÇÀO
PRE(;ÀO ELI]TRÔ\ICO SRP N" OI5/2022

.\\uxo

llma. Sra.

Prclurcira e tlcnrais tnentlrros da CPl,

PretLirura Municipal de SÀo Bl:RNARDoi N'lA

I{Cl..: PREGÀO I]LITTRÔ\ICO SRP N'0I5i2022

Píelxd{)s Scnhrtles.

cndercÇo corllnleto )

pnrtãurfot Íia (laneira de tdentidade rn

. sediada ctn

legal S(ô)
e do CPF

\'bsso Scnhoria o arquira$en1o do presente inslrunrento e declara. sob as penas cla

0rqaq-!4 -çllpresa) 

-, 

cN PJ n"

pol intcrnlédio de scu representarle

. rcqucr a

lOhservação; ctl caso atirnrativo' assinalar a tessalva acilna)

(no,nc, cürgo e ssrinüttlÍa do reprcsentante legal da prolonelte'

.n, pup.l timbmdir da crnpresa. devidanrcnte identiíicado)

lei. quc se enquarlra tta çondiçã(r de tll\1Pl{ESi\ DE ll,EQt,ENO POR1 E. nos tc[n ros r1a Le i Cooplenentarn'I13.de

14, I l.i2íx16. Ctidigo cio attr: .] l6 DescriçàLr do Alo: Ll)'.lQl.rADRANlENTO DE É\'1PRESA DE PEQI.;ENO PORTE

dc dc l0ll

i,í**'#p2§t1É.---'iuD ca: iL+

It P
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EDIT \t, DE I,ICITA(,'ÂO
PRt C.\O ELETRo\t(O SRP N'015/2022

A\U\O t

llrna. Sra.
Prcgoeira e demais mcrnbros da CPl,
Prefeitura i\{unicipal dc Sâo tsernardoll\{A

Rctl: I'RIIGÀO ELL I R(l\lCO SRP \' 0I5 l0ll

Prazados Senhoaes.

0 abaixo assinatlo. na qualidatle dc reprcsentanlc lcgal da empresa (nomc da

crltDtcsa ) , CNPI n" . D[iCLAR-{, sob as pcnas da Lei. nos tennos do § 2', do art. 32,
da t,t'i n'8.6óót93 que ate esla dala. nio ,rcorreu nenhunr fàto supen'enicnte que seja impeditivo de sua habilitação
na licitaçào enr epigratà.

(.....), ....... dc .......... ......... de 2022.

(nornc. cargo. c assilatura do representantc legal da proponente,

crr paprl tinrbrado da errpresa. dcvidanrentc idenliíicado)

l\t:\t\tt ,§ailA DL IMPüDI, {V,O§
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EDI'TÀT, DE I,ICIT,{ÇÃO
PRT,G,\O EI,ETRONICO SRP N' OI5/2022

.t\Exo l\'

llma. Sta.
Plegoeira c tlemais rrentblos da CPL
Prel'eitura i\tuuicipai de Sãô Bernardor'l\'íA

RCI.: PREGÀO EI-ETRONICO SRP N1)I5,2022

Prezatl.>s Stnhorcs.

{nonle da enrpresa)
complctrr) 

-. 
por inlernrcditt dc s§u rcpresenlaote legal S(a)

e do CPF n"

(...-. ). ....... de

, C\PJ n" sediada em 

-(entlereço

. Portado(a)
da (aneira de ldentiLlade n

conlrecirne|to tlo referido tldital c seLrs ,,\rxxt s. benr como, quc reccbeu todos os documertos e infonnaçõcs

necessárias. os quuis possibilitaranl a correta elaboração da rcspecti,ra proposta comercial, e por não impttgnar o

prescnte t-(lilal conlirimc art.:4 (1() tlccreto 10()24119 qu partiçiparem do presente certame. Declara por tim, que

aceira e se subnrete à todas as londiÇôes csrabelccidas no rel'erido lidital e ane\os. abdisando de reconer de qualquer

açâo conlra o reÍcddo cdital. Por scr erprcssão da verdade. firmo a presente'

DÊCLARA. que tem pleno

. de l0ll

(norne. cargo, e assitlatura do reprcsentatlle legal da proponente'

cn papcl timbrado tla ç!npresa. devidamente identificado)

(Observação; em caso afirmalivo. assinalar a rcssalva acinra)

t. ,t t,\ i.{) .I IAL
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t r)l aÂL DE Lt(.11'À(:ÂO
PRE(;.\O ELt:IRO\tCO SRP N" 015/2022

\\t.\o \

llnra. Sra.

Prcgoeira e tlemais nrçnrbros da CPL
Prcl'einrra ivlunicipai t1e São Ilernardo,/\44

RCl:: PRECÀO ELElRÔ)iICO SRP N'l)I512022

I)rczail0s Senholcs

(n()nl trrrlrcsa,
icntlelcccr contllctil

. PoÍtadulu) da Caneira

n".- . DECLARA. para Íins do disposto no

199i, aclescido pelu Lci no 9.85'1. de l7 de outrrbro dç l9
trabalho notunlo. perigoso ott insaltrbre c nào emprega lnero

Ilcssalva: enrprega menor, a partir de l,l (quatorze) aros, na

CNPI n"

por inlennédio de seu lepresentantc

sediada ent
legal S(a)
e do CPFdc Idcntidade n'

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666. de 2l de.iulho dc

99. quc náo enprega menor de l8 (deztcze) anos eln

r de l6 (dezcsseis)aros.
condição dc aprencliz ( ).

de .. de 2022

{nonre. cargo. c assinalllra do represcnlante legal da proponente.

ern papel timb[ado da entpresa- devidatnenle identillcado)

{Observaçâo: em caso atirmativo, assinalar a rcssalva acima)

r lrpRrul_h'ro t() DIsPc§r(} fio
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llDll-ÀL DE LICI l' (lÂO
pRÊ(;Ào !lt,rrRÔ\t(.o sRP N" 015i2022

A\!)IO l',l

llma. Sra.
Pregoeira e dentais mernbr(is da CPL

Plefeitura lvlunicipa] dc §ào Bcrnardo,'l\'i r\

RCI.: PRECÀo I'LEI'RÔNICO SRP N"O I 5i ]O]]

Prczadi's Senhorcs.

(nortrc da cmDlcsa)

{cndrreÇo !lcto ) por internlédio de seu r§presentante
, CNPJ n" sediada enr

legal S(a)
c do CP|. p(rdad()rta )

Í)l t I \l( \. ;rrrr1'ril
da Carteira de Idcntidade n'
c.s requisitos de habilitaçào c que as declaraç(les infomladas são

vcridicas. contbnne parágralbs 4'c 5'do an. 16 do decreto t0.02,1 l0l9

(.....), .......de ..... de 2022

(norIrc. cargo. c assitlalura do lepresentalltc legâl da proponente,

enr papel timbrudo da etnpresa. devidaorente identiÍicado)

(C)bser\,âção: ent caso atlrmativo, ítssitlalar a ressah'a acima)

18.\t){r\()
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1

sDt1'ÀL DE Lrclr'ÂÇÀo

^lrExo 
vtl

\'Àl,lD^I}[-: 12 (dí]ze) mcsrs cortt:!.los a pâr'tir d& data de srra publicaçào no Diár'io 0ficial tlâ l,nião ou do
Est:!(lo do illararrhi(l uu rlrr nrunir.ipi rle §iO BE RNARDO/N!Á/§IA

Pelo prescnts inslrumei]to. Ô lüuiricipio r{e Sâo tsernardolMA, tstado do Nlaranhão. com sede
adminislrativa, na Plefeirura \lunicipal, bcalizada na

. ilscrila no CNPJ sob o nn

u. prci.'i da cmflr(:i1 ,, inscrita no a\PJ sob 0:ro toÍt scde na

C[P: _. cidacle . represenlada pelo
nas (luantidades estimadas na scçào quarrc desta Ata de Registo de Prcços, de

acordo corn a classiiiÇuçãr) iro! cias rlcalrçada por itenr. alendendcl as condiçôes plevistas no instrurncnto convocatório
,j as cgnstaDtes desle Ara de Registlo de llreços, sujcitan{io-se as parles às nornlâs constantes da Lei n". 8.6ó6].93- Lei
n". 10.510,,2002, l)ecrcto n" lt).t)21i19. Lei Conlplelnentar n". 1232006 q suas allerações. e em conformidade com as

clisposiçôes a seguir:

i-l -,{ pr-esente licitaçái-' tem por ob-ieto o llegistro de Preço pala t'utura a<luisi!:ão de gêneros alimenticios para
cestas hásicas. para atendcr as ncccs:icladcs du Plcfeilua \'lunicipal de Sâo BenrardotM,A., conforme condições e
especii)caçôes corstünles neslâ Ata, l1o Ldilal e seus arexos.

1.1.t - Este inslrunlrnltl nâc obriga aos ORCiAOS ll ÉNTIDAD|IS a innarem couftatações nas quanridades
cstiillâdas. podendo ocorrer iicitaçôes especilicas pârâ aqxjsição dois). obedecjdas a legislação pertinerre, serdo
assegurada .o detçntür tlo regislro a preferéncia de 1ü.necimen1o, rm igualdade tle condições.

2.1 - A Ârit dc Registlo de Prcços. dLrrmtc sLra rigência. poder'á scr ütilizada por qualquer órgâo ou enlidade da
A,.!ministração inclusirc turrqLrias itdcrais. eslatluais 0ü municipais de órgâos públicos, estatais ou ainda de regin:c
próprio que não tenha ptrticipaLlo do cefiar]]e ,icitatorio rrtediante previa consulta ao órgão gsrenciador.

2.2 - Os orgàos e entltlades que rrão participalarr do registro de preço!. quando desqja[em fazer uso da Aia de Registro
<le Preços, deverão araniGstal seu inleÍesse.iLlnio ao ,-irgão gererrci:,tlor da Ata, para que este irdique os possi\eis
lbrnecedores e respectil,os preçers a sei'err praticados. obedecida a ordern de classificação.

l.i Caberá ao lôrneccdor tr,ucÍiciár.io t1a .,1ta dc llegi:tro dc Preçrrs, ob:ervadas as condiçÕes nela eslabelecidas.
optâr'pcla *ceitacio ou nào do iômcciuento, in(iep€ndcrdrlne,]te dos qirantilativos Íegistrados en! Ata, desde qUe o
íornecinrento náo pre,iudiqrre as obrigaÇões ânteriomlente assumidas.

2.4 - ,A.s ar.;uisiçtles ofl crrrrlt?laiàes arlicioriais. rão poderào exceJer. por órgão ou por entidade, a 50o,á (cinquerta por
ceírt.l) tlos qullnlitati\'os registrarios *r Ata ds Registro de Preços ciurunte sua vigência. e âindâ o quanlitêtivo
dçÇo.íer'r1e dils adesÕes à a1a de íegisriLl de preç{rs nâa 1x)dçú exceder- ra totaljdade, ao dobro do quuntitativo de cada
itern registrirclo na ata lk legislxr de preços para o iirgáo gererciadclr e para os órgâos participantÊs, independerternente
tlo número de írrgãos não paíiaipantes qte. desrie (ine deridarnente comprovada a vantagem e o cnmpÍimenlo das
erigências da iegislação vig.ntr
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3. I - O gerenciarnerlto deste illstrurlrento caber'á a Prelêitura Niurl icipal de São Bemardo/\'lA .

.1.2 - A Presente Ata tcrá r,alidade de ll (dozç) rneses, corrtados a partir de sua publicação no Jomal Oficial do

E stadoiN'Í A .

.j.3 - Â Secretiria participante desru Ara de Registro de Preços é a Secretaria Municipal dô Educação e demais

Secretarias \lunicipais:

4.I - (J pÍcço a quantielaclc c a cspecilicaçào (los s€rviços ou ptodulos registrados llesla AIA encolrlram-se indiçados

na tahcla abairtr

E \I PR I.:§.\ Dr.rs('Rtc io
txl l1 []r

\tAR('.r. Qr .\\ l' !AI,OR
r.Nr.r ,iRro

\,ÀLOR
t'o'l ,\L

5.1 , os itcns registrados cleverào scr rxecutados cont'onllc lcrmo de leferência do Êdilal de lbnna íracionada ise

nccessiirio)e conft)rm,l tbrcnr solicilaclos Pclo sclor conlpctcntc

5.2 O prazo rnáxirno püra e trega seri'l diário co||íômtc solicilação e pedido eÍ'ettlado pslo deparlixn€nto de conlpras

dâ PrclsilUra \ltlniripal dc Sã() l!ernardo,l\1,\

1

6.1 - Erecular o fornecinrenlo dcnlÍo dos padrões esmbelecitlos pela Prefeitura Municipal. de acordo com as

.rp".ií"-ç.*s a".aiial, respousabilizanclo-se poI eventuais pÍc.iuizos decomerles do descumprimento das condiÇões

cstabclecidas.

6.1 - presrar os esclareciinente.s que forem solicitailos pela PreÍ'eitura l\'lunicipal' cujas *tl"',i!::: t-: :l:l:l' "
o,.na", iionrrn "n,", 

bcnr como àar ciência rredialaorente € por escrito, cle qrraiquer utomralidade que verificar

quando iia exccuçâo dcrs atos dc sua responsabilidade:

6.J-PromovettodosôsmeiosneccssáriosÍi8aÍanljadaplcnaoperaciottalidadedolbmecimento'inclusile
consiclemdos os casos cle greve c,u paralisação dc qualquer naturezâ;

ó..1 - A talta de quaisquer iterts cu.lo fnrnecintento ittcuntbe ao (leientor do preço registrado' nâo.poderí-ser alegada

iorn,) rnoli\ô de f(,[ç,, n,"i,',, pr., n n,rir.n. ,' tt"tuç'in o' inerccuçào clos serviços ohjeto dette edital e nào a erimirá

à* p"nrfiaoa"t n qre está sujeila pelo nào c'rrnprirne'rt';r dc's prazos e denrais condiçôes aqui estabelecidas:

6'-§_Con,tünicarimedialantentçaPretcituralvltrnicipalqualqoeralleraçãooconidanoendereço.contabancáriae
crutras julgadas necessárias paru o rccebinrento <ic correspondtrncia;

6.6 - Rcspeitar c lazcr cumprir a legisiaçào de segurança e Administração no trabalho' previstas nas nonnas

legulatnelladoras Peíinentes:

6.7_Í:iscalizaÍoperfeitoçumprinenlo.lofornecilnenloaqueseobrigou,cabendo.lhe,.integra|nrente'osôlus
àecor.",,t"r- l al Íisealizaçâo dar:se-á irrdependcntenrente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.g , lndenizar terceiros eiou à prnpria pretêiturir em caso cle atlséucia ou ornissão de fiscalização de sua pane. pelos

danos ou pr.r,juizrrs causa(los por su; culpo,ru,lolo, devendci a cottrratada adolar lodas as rnedidas preventivas, c.m

fiel obser;ân;ia às exigências das autoriáa(les compctenles Ê às disposições legais vigentes;

.1 ) c0:

I

I , to
I
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6.9 - Folnecer os produtos. corrforrne estipulado reste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 O atÍaso na elecução catrerá penalidade e sançôes pleristas no item l:daprcsen1eAta.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para à rctiradâ da OÍdem de Fornecimento dos itens registrados;

7,2 - Fonlerer à emprcsa a ser contratada todas as infomlações e esclarecimenlos que venham a ser solicitados

relativanentc ao objeto deste Êdital;

7.1 - EtàruaÍ o paganlento á empresa nas condiçÔes estabelecidas neste Edital:

7..1 , Notificar por escriro. à cmpresa contralada, roda r; qrralquer irregulnridade constáada durarte o recebimento do

ob.jeto:

7.5 - Nenhunt pagamcnto será sfetuadr) ii emprÊsa dctentora do registÍo, enquanto pendente de liquidaçãtl e qualquer

obrigação. Esse fato uão será gerador dc direito a reajUstamelto de preços ou a atualizaçào monetária:

7.6 - Não haverá, sob hipótese algurna, pagarnenlo antecipado:

7.7 - l:iscalizar a c\ecuçâo dâs obÍiliações asstlmidas pelo contratado

g.l O pagâmcnto será et'ctuado xté .10 diâs após a cmissão da nota fiscal devidameute atesuda pela SecÍetaria

rcsponsável;

g,2 - O Cont.atâdc,ltbmecedor deverá indicâr lto corpo da Nota F'issal/fatum. descriçâo do item fornecido, de acordo

cont o especilicado no Anexo I e sua propostd de preço.

8.-j - c aso constatado alguma irregularidade nas notas lisÇais em làtttras. eslas serão devolvidas ao fornecedor, para

as necessárias correçõcs: colÍ .ls irforfiações quc nloliYamln sua rejeição' sendo o Pâgame|lro realizaclo após a

reapresenuçâo das nolas fiscais em làlums.

8..1 - Ncnhum pagarnenro isentará o FoRNECIEDOfuCONTT{Tr\DO clas suas responsabilidades e obrigaçÓes, nem

inrplicará aceitação deÍinitiva dtr lorntciln€nto.

g.5 - 0 conlmtanle não eteluará paganlento de litulo desconlado, otl por meio de cobrança em banco, benl conro' os

que forenr ttegociarios som terc€iros por interrnúdio da operação de "làctoring":

g.6, As ilespesas bancárias tjecorrentes de lranslerêucia de valores para outras praças serào de responsabilidades do

C()nlratado.

, :rcesqeíQllJ]3-
i:o\l,a:-!Jh-:
iirri§,.:-ya--

9.I os prcçc1s rcgislrâdos rnarlcr-se-ào inalteraclos pelo periodo de vigência da presente '{ta' admitida a revisão no

caso de descquilÍbiio da equaçào cconitnrico f'jnanceiia inicial deste i.slrunlento a partir de detemrinação mtrnicipal'

cabendo-lhe no ntáxinro o repassc <io percenlttnl deaemrinado'

g.2 - os preços regisfados que sofi.erem revisão nào poderãQ ultrapassar os preços praticados no nlercado. mantendo-

se a dit'eienia per..:entual apurada entrc o valor ofigirralmente constarrte da proposta e aquele rigente no mercado à

época do registro:

9'.]-Casor.lpreçorsgistratloseiasuperioràrncdiatlospBçosdemercadÔ.aPrefeiturasolicitaráacrfomecedor.
rnediante corrêspondéncia. reduçâo do preço registrado. de tbnna a adequáJa'

'ral it{,\r,

t f\To L
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9.-l - É'racassadu a negociaçâo con o prirneiro cokrcado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocaÍ. nos telnlos

da lcgislação vigente. c pclt, preço da printeira. as denrais empresas com prcços registrados, cabendo rescisào desta

ata dc regisllo de preços c nova licitaçiro cm caso dc tiâcaiso na negociação.

9.5 - Será considcrado compaliveis conr os de lnercado os preçr'rs registrados que lorem iguais otr inferiores à média

daqueles apurados pela Pre{eitura.

10.I , A present€ Ara cle Registro de Preços poderá ser cancelada de plentl direito, nas seguintes situaçôes;

â) QuandQ o 1àmecedor llâo curnprir co|lr as ohrigaçôes constântes no Editâl e nessa Ata de Registro de Preços:

b) euanclo o iirrnccedeil drr causa a rescisSo administrativâ da Nola dc fimpenho dccorrente deste Regisío de Prcços,

nas hipóteses previstm nos incisos I a Xll. XVll e X\itll do art.78 da Lei 8 666/93:

c) ent quaisquer hipóte§es ile exetuçâo total ou parcial da requisiçâor'pedido dos produtos decoíente deste registro;

d) os plcços registrarlos se aprcsentaretrr supcriüres aos P'aticados no mercado;

e) por razões r1e intercsse público de','idamenle dentonstradas e justillçadas:

f) descurnprir qualqtrer dos itens da çláusula scrla ou setinra'

10.2 - oçoncudo crncelanrento tlo preçu r'egistrado. o fomecetlor sorá in{i:rmado por comcspondência. a qual será

juntada ao processQ adrninistrativo da prilsente Atâ

l0.i - No caso tle ser ignorario. incerto ou inacessivcl o endereço t{o fornecetlor. a comunicação será feita por

publicação no J.rnal Oãcial clo Esta4oi'Vl.A. considerando-se cancelad. o preço registrado a partir da última

publicação.

10.4_Àsolicitaçàodotbrnecedtlt.PirrâCancclamentodospreçosregistradospoderáoãoseraceitapelaPrefeitura.
facultan<io-se a esta rleste caso. a aplicação clas petralidades previstas no Edital'

lo.5Havendoocancelumcnlodopreçoregistratio.cess3ràotodasasatividadesdo[.oÍ&ec€dor're|ativasarr
lomecirnento do item

10.6 C.aso a t\.efeitura nâo se utiliz-e da premrgativa de cancelar esta Ata. a seu exclusivo critério. poderá suspender

a suA execução er'ou su.,o, n pngun,.rrn .las fatuias, até que o Fomecedor cumpn integralmente a condição conrarual

infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancçLula aulonalicalnente nas seguintes hiúteses:

â) Por decuBo de prazo dc validade:

. .ecessol4Ô?.10 {a
i--olha: in,\ .
P.ubdca;lL--

ll.l_()spreç<lsapresentadosnaploPostadevetninctuit.todososcusto§edespesas.taiscomo:custosdiÍetose
indi,.t,rr, riibuio. inçi.lentes. taxa Lie ailministraçào- seniços, encargos sociais. trabalhistas. segutos. lietes. lucro e

c,utros necessários ao ctttnprinrento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços'

l1.l-t)descumprirne|ltoinjustificadodasobrigaçõesassumidasnostennosdcsteedital,sujeitaàcontl"tadaamultas'
consoante o caput e :!s§ do aí. 86 da t-ei S.OOOõ:, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho' na lbÍma seguinte:

a) atraso até 05 (cincr-,) dias, nrulta cle 02Ô'â (dois por çento):

o(
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b) a partir do 6. (sexto) até o linlite do l0o (décinro) dia. multa de 0-1o,ô (quatro por cento), caracterizando-se â

inexecução total da obrigação a paltir do I l" (décirno primeiro) dia de alraso.

12.2 -- Serr prejuizo das sançries comirac{as no arr. 87. L lll c IV. da Lei 8.66619-3. pela inexecução totai ou parÇial do

objcto ad.iuriicido, o NIunicípio dc SÀO BERN,{RDO/N{Á. através da Secretaria }'lunicipal de i\dministraçâo poderá,

gúntida a prévia e ampla defesa. aplicar'à Conlratada rnultâ de ate l0o,ô (dez po. cento) sobre o valor adjudicado:

12.-l , Se a adjudicatária recusar-sc a retirar a nota de enlpcnho ifijustificadamentÊ ou se não apresentar situação

regrlar n1, ao ãa ieitura da mcsma, garantidâ prê!ia e ampla defesa. sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

ll.l.i. Iuulla de até I {}o,á (dez por çento ) sobre o valor adjudicado:

12.3.2. Suspcns?ro tempor.iiria dc pârticipar dc licitaçõcs e ;rnpedimanto de conlIatal com o Murricipio de sÀo

BERNARDO/NIA. por prazo de Írté 02 (dois) anos, e.

12.3.3. DcclaLação r.le inidoncidade para licirar ou contratcl cont a Administração Pública NÍurticipal.

l:..1 - A licitantc, arljUclicaúria ou çolrratada quc deixar de entregar ou apresental documentação tàlsa cxigida para

o cenamc. cnsejar o ietardament.r rla erecução dc seu obieto. não nlantiver a proPosta. lalhar oü Íiaudar na cxecução

ào 
"onu",u- "o,rportar 

se 4e nro4o i,.i1ôr1co ou ccmetcr liaude fiseal. gara,tida prévia e anpla defesa. tic.rá impedida

cle licitar e contrâtaí cenl o !'lunicípi. pelo prazo dc até oiÍco ãno' 
". " 

for o caso' o l\'Íunicipio de SÃO

BERNÀRDOi§lÀ solicitalá o seu dcsircdsnciamsnlo do Cadasrro de Fomecedores do Eslado por igual periodo, seÍr

prcjuiZo dâ açào penal c(rrespotld€nle na Íbrma da lei:

ll.5 - .\ nrultu ever ualrnenlc ilnpusti ü.o[trilada ierii aulornaticameilre dcsçolltada da latura a que fizerjus'

acresCitla de juros maraiórios de lgí, (unl por cento ) ao nrêS. Caso â contrâtada nào tenha lrenhun1 Valor a receber deste

Orgao da ercfeirura \lunicipal de SÀO tlERlAllDOlNlA, ser-lbe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias utcis'

ciítados,le sua intimaçào. para eÍetrtat o pagatnento dâ multa' Após esse pmzo' não sendo efctuado.o.pagamento'

seus dados serâo encântinhados ao orgào corlnpetcnrc para qtte seja inscrila ra divida ativa do Municipio, podendo.

ainda a Preibitura proccdcr à cobrança iud içial da rnulta:

i1,6 -;\s rrultas previstas neita ieÇio ttào erinrem I rd.iudicatáriu da reparação dos evertuais danos' perdas ou

prejuizos que scu aio punivel veuha cattsrl ao i\lunicipio de SÀO BERNARDOI§lA

I 1.7 - Se a Contralada nâo proceder ao rrcolhirnenlo da nlulta rto prazo de 05 (cinctr) dias úteis, coníados da intinlaçào

po. prri" ào s.*.,uria \lunicipal dc At{nr inistração. o rcspectivo valor §crá desconlado rlos créditos que esta possuir

i.,nr'a S.creta.iu Nírnicipal clc Admiristraçrio, e, se cstes náo forern suarcieÍ!tr.s. o valor quc sobejar senl encaminhado

pan inscrição enr Dividri r\tiva c execttçào pcla Procuradoria Gerai do Mtrnicípio;

12.8-Doatoqrreaplicar,penali<lldccaberárccttrso,noprazode05(..inco)diaSüteiS'acoltaldaciêflciadaintimaçào.
po.i.nJn o .\jnrinistração recousicler.ar sira ilecisão ou ncsse prazo encantinhá-la deridatnente intormada para a

apreciaçâo e decisio superiol, denfio do lileslno praz-o'

1-',i. t , As infraçôes perais tipiíicadas nlr Lci 3.666,,93 ser'ào o[eto de processo judicial da forma legalmente prevista'

serr prcjuizo tlas demai§ conlinêçõcs aplicltvcis

1.1.1Âsdespesasdecoreillçsdascontrutaçõe.,oriltndasdaplesenicAtadeRegistTod€Preços.coÍrerãoàcontade
dotação orçanientária Co ano ern curso. ou clas dentais que possant vir a aderir a presente Ata' ás quai§ serão elencadas

<tn D)olnenlo (lfuíunú:

l-s. I i\s partes Ílçarn. sinda, adstritas às scguintes Jisposições
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| - Todas as alterações que se fizerer: ,recessâ iâs serão Egistradas por intemédio de lavratura de termo adilivo a

presenle Âla de Re'gistro de Preços.

Il - rinculanr-se a esla Ata para fins dc analise tlrcnica, jurídica e decisào superior o Edital de Pregão Eletrônico ISRP
n".0liif012 e seus anexos e as propostirs das licitantes ciassificadas.

III - E vcdado caucionaÍ ou utilizar o contrato decorente do prcscnte registro para qualquer operação financeirA senr

previa c erpressa autorização da Pretàitura.

t6-l As l.lartes contrâtantes clegcnr o Í.oro <ia Comarca dc SÂO BIRNARDOT'I\IA. Estado do luaranhão, como

co$petente para clirimil quaisqucr qucstôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos ornissos, que rrào

purJerent se1 resolvirJos pela viir adn't inistraliva, renuncianalo â qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

ló.2 c por csraÍcln dc acardo. as panes tirmarn a pr€sente r\t4 em 0-1 (três) vias de igual teor e forma para um so

el'cko lcgal. ficando unra via arquivada da sede da CON IRA'I A\i'l-tr. na tbnna do Art. 60 da Lei 8 666/93

sÃo BÍ]R\ARDO,MA - \.1.,\, .- _ de de 2422
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Eot l At. DU LICI'I A(lA0
pRt-G io El.ErRÔ\l( o sRP l{" 0ls/2022

\\Êxo\lll

co,\TR.1T0 PIi SRl', \" _/202).
PROCESSO .1Dt' l I t STR.4Tl' O 

^" 
2022017-( Pl,

CO\TRÁ TO DE FORNECI IIíENTO QUE ENTRE SI
( Et-EBRÀitt .4 PREFEITI";R,l iÚLiÀ.lClP,tL DE
s io Bf.R\ 'tRDO/rl t. E.ST.tDO DO ríAR t\H.iO E
,t EMPRES.4 (...).

fr{)r cste ínsl,u.rento partic(lar. a Pllt:'lt'lTt tR'l ll|',\l( 1f .11. DI:;,iO BflÂÀ',í,RDo 'l'{. situada à

sÂo BERN A ltDo,'\l,\-l\1,\. i scrila no cNPJ sob o rr'...... .... ...,.-.. ....., neste ato representada

pelo preí'eito ntunicipal. Sr. .............-............. portador do Cédula de ldentidade ro - """ " "" " e

inscrita lro CNP.I sob o n".........'...... .. . ..... .' neste ato Íepresenlada pelo " .' "-", Sr'

.... pr..,nudol du ( edtrla rlc ldcntidrde n' e dr-r CPF n" " " " '' I seguir

denonrinada CoNiRATADA, acordaur e.iustarn Íimrar tr presente cortÍato, nos tennos da Lei n' 10.520/02,

Í)eçrelo n. 10.0t.1,'19 e sLrbsidiariunrente. no que couber. as dispttsições da Lei n'8.666i9-3. assim cono pelas

cláusulas a seguir expressas:

Cláusrrlu Primeiru - DO OB.IETO:
l.l. Registro de Preço para lirturas aquisição de gêneros alimrnticios para ccstas básicas .para atender a§

necessidatles da Prelbittrra \lrrnicipal de São BernaÍdol\I4.

Cliusuh Segundo - DO Fl.t!\iDÁMENTO l-EGAl,:
2. i .Esre coniraro tenl ÇQnlo alTtparu legal a licitaçâo na modalitlade Pregão Eletrônico sRP n" 015,/2022 e rege-se

pelas clisposiçôes eÀpressa5 nâ l-ci n; 10.510i0:. Decreto llo 10.02.1119 e subsidiariantente. no que couber, as

4isposiçôes da t,ei nà B.6d6r'9i e suas alteraçôes posteriorei e pelos preceitos de direito público. A proposta de

preços aprtsertada passa a intelrar este contrato.

Clúu§..1u Terceirq - DO VALOR CONTRATLÁl-:
-i.l. Pela e.r.ecuçrio tto obieto ora contraÍadi:. a Conllatarte pagará à Contratada o valor global de RS - - -
(...). conlônne descr,r,'ão dos prodtrtos abai\o:

DESaRtÇAO D() PRoD(,7 ()

(il

(Tahela lluslrativa)

Cliusulo ç)uotto - DOS RECURSOS l:1,\14§(lÊ7ÂOS:

llL\{ t.i\ QTDT)lvlr\R(-A

0-i

rl-1

(:.1 i

\.t NtT I
\ T()T{l- 

|

I or

I

I
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4.l.As despesas decorÍentcs cla preselle licitaçâo corrcrão por coota dos recursos específicos consignados no

orçatnento. classiÍicada conlorne abaixo especilicado e demais dotações que por ventura sc fizerem necessárias.

através de ordent de lonrecitnento conespttndente:

DOTA('{O:
Na Licilâção para rrgisrro de prcço niio c necessárit, indicar tlotaçâo orçamentári4 que somente será exigida para

a fomralizaçâo do contrato ou eltro instru ento hábil. conl'ortne o An.7", §2'do Decreto Federal no7.892/2011

e alteraçcies.

Clriusttlu Sesta - DO FORNECIT ENTO E LOCAL D.l ENTREGA:
6.1. Os produtos der.r:r.ão ser enrregues. na qualidade, quantidade e periodicídade especificadas no Temto de

Refàrênçia - Auexo I desle Edital- ienclo que a i|obser,,'ância desras condiçóes implicará recusa sem que caiba

qüalquer tipo de reclarração fror pârte da inadimplente. ,A. Contratada obriga-se a substituir os produtos que

porventura não alendatn às especificaçôes. sotr pena das sançÔcs cabiveis.

6.2. Os produtos deverào ser fbrnecidos intcgralmente e de íornla irinterrupta.

ó.:].Os frodutos deverâo ser cnrregues no local indicado em cada Tcrnro de ReÍ'erêrlcia !]o hoÍário das 09:00h (oito

horas) às l2:00h (doze horas).

ClóLsulo Sétima - DO P.lcÁtlENTO:
7.1 , O paganterto scrá eÍeruado meüsaltnelrlc. rçferettle aos produtos lbnlecidos. após a comprovação de que a

empres; ;ortratada está enr dia com as obrigações pcrarllc o sistenra de Seguridade Social, rnediante a

aprescntaçâo das f erriilões Negalir,as de Debitos coino o INSS e o FCTS, no praz-o nào superior a i0 (trinh) dias.

contados la cltrega da \oü Fiscal de l'omecirrento dQs pÍodutos. der idarnente ateslada pelo setor compelente'

Será verificada rairbénr sua regulalidarlc corll os Tribulos Federais, mediante apresentação da Certidão Cotrjunta

Negativa, ou Certidão Conjuuà Posirir.a çorn efeitos de \egativa. de Tributos e Contribuições Federais e Divida

Ativa da L.lniâô.

7.2. E ,,edada expressarnente a realizaçâo de co[Trança de lornra diversa da estipulada neste Edital, ern especial a

cobrança bancár.ia, lnediante bolclo ou Dresnlo o protesto de lítülo, sob pena d€ aplicaçào das sanções previstas

neste instrumellto e indenizaçào peltls danos «lectlrrentes.

7.3.\enhum pagamento scrá eleÍuaiio ao coNTRA',I.{DO caso o rneslno se encotitre em situação ilregular perante

a Seguridade Social e Trihutos Federais, cQnfomre item 7 l'

7.4.As Notas Fiscais deverâo vir acompatthadas da respectiva ordent de fomecimenlo'

Clittsuto Oitav(- DÁ RECOTTPOSI{'.1O D0 EOLttLiBRtO EC'ONÓt'l tCO-FtN.4NCElRO DO CONTRATO:

g.l.Ocorrendo clesequilíbrio econônríco-Íiuançeú do co'trato. a Adlninistrâção poderá restabelecer a relação

pactuada. nos remros do a 65, i[ciso ll. alinea d. da Lei n" s óó6lgi, medianle conrprovação documental e

reqrrerinrento erpresso do crrntralado.

(lúusrtltt Àor], - D.4 I:lSC.4LIZ 4<-.4O:
(). i.Contratanre indicará unta pessoa de:eu plljposlo pala exercer as àtividades de fiscalizaçào dos produtos

recebidos

Ckiusnlu Décimu - DOS DTREIÍOS E RESPlrNS.4BlLl D-ÁDES D'15 P'4RTES:

10. ] conslituem direitos da Contràt.ute recebe,'o obieto deste Conlrato ras ÇondiçÕes avençadas e da Cortratada

pcrceber o valor a]uslado na folnlâ c pl?zo collvencionados.

1 0.:.('onslituem obrigações da Cbntr"tada:
I) entúgar,,s prodrrros às suas er<pelsas, no local indicadc na cláusula sexta do pres€nte Çontmto:
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ll) lbmecer os produtos, rigorosamenlç nas especiÍica$es. prazos e condições descritas na Clausula

| - DO OBJETO e Anexo l;
III)os produtos deverâo ser fomecidt.rs integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptamenle. no caso de tntnutenção setnpre que [equisitado conÍbrme ordent de produtos

de acordo com as necessidadcs dos altttros da rede rnunicipal de Ensino .

i\:) assumir todos os cuslos ou despesas que se fizerenr necessários para o adimplemento das

obrigações decorrentes deste Conlrato;
V ) \ão Íransferir. Íotal ou parcialnrenle, o objeto deste Contrato;
vl) sujeit.rr-se à rnais atnpla fiscalizaçâo por parte da (:ONTRATANTE, prestândo todos os

esclarecimenlos solicitados a e alentlendo às reclamações procedentes. ca§o ocotram;

\ilIiconrulicar à (ONTRAT,{NTE os evenluais casos lortuitos ou de força maior, dentro do prazo

de 0l {dois) di.rs úleis apôs a verificaçào do fato e apreserllar os documentos para a respeoira

aprot ação, em até 0-i{ cinco) dias consec'utivos, a partir de sna ocorrência. sob pena de não serenr

considerados:
Vl ll)atender aos encurgos lrabalhistas. prsvirlenciários. liscais e cometciais decorrentes da execuçâo

do prcsetrte uottlralo:
lX;nrantel durante loda a execttçâo do (--ontrato' ein compalibilidade com as obrigações assuntidas;

Xla Conlmtada respon<lera. de tniueira absolitta e inescusável. pela perfeita condição do§ produtos

f'ornecidos. inclusive suas cittantidades e qualidade, competindoJhe tarnbém. a dos produos que

nào aceitos pela liscalizaçâo rla Contratante deverro ser tro.ados;

XI) serão de direta c exclusiva responsabilirlade da Contratada quaisquer acidenles que porventura

ocofiarn na entregâ dos pro(lutos e o uso indevido de patente§ e registros'

I 0.-l.Conslituem obrigações da Conlmtante:
I) íiscâlizar e acolnpanhar a execução do obieto dest€ Conlraloi

ll) ef'etuar o pâgamettto c,:nfomle estipttlado na Cláusula do Pagamentoi

lll)designar sen'idor para acompanhar â exeçuçâo dcste Contrato:

lvicoffunicaÍ à CONI"RATAôA toda e Íiualquer ocorrência reiacionada com a execução do

C(}ntralo.

Cliusrtlq Décimu Pri,ne ito - D.l TROC.4 El Eiit'L'Ál' DE DOCUiIIENTOS:

I l,l. i\ troca eyelrtual de docunlertos entre a contlatante e a colltratada- selá rcalizada atrdvés de protocolo'

I l.:.\enhurna outra fornta será cottsir.ictltda conto prola de etltrega de doculnelltos'

Cliusulo Dicinn Seguhtla - D.4 RESCISÃO DO COI:TRÁTO:

il.l.i\ resçisão do 
-riont.alo teú ltlgar de plenn direito' a ctitúrio da ContlÍaote' independentenenle de

i,,t..p.rriçao jurlicial ou exn.aiu6icial] errr çr.,nl'or.rnida6e com o art.5-5. irlciso lX. da Lei n'8.6ó683 e suas

alterações noi casos plevisÍos nos aíigos 7? e 78 da referida lei'

Cláusula Décimu 'l'erceiro - DÁS SÁN<:{iES E PENÁLlD''DES:

ii. i .i ri..ion,. qr" 
"rsejar 

o r.eur.ilarnento da execuçiio rlo cefianrc, não nanti!er a progrsta, falhar ou fraudar na

e\ecuçiôdoobiclolicitâdo."on,pn,rn.-,"dcrnodoinidirneo'tiTerde'lüaçãoÍâlsítoucolneterliaudefiscal'
garanrido o dirçito orevio da ciraçào e tla ampla {jçt'csa. tlcaÍá inrpedida Llc licital e contratar conr a Pr€feiturâ

ii,,ri"'*r ,r. i*J r:rnr..inpri lr.'r. pelo pru:-o de até 05 (Çinco) atros' enquanto perduraÍem.os motivos

deterrlli'nantes r.la ç,u|liçâo ou aré que sela prorrtivirla a reabilitação peranr€ a própria autoridade que aplicou a pena

l.i.2.A penalidade será obrigator ianlentc registrada no Diário Oficial. do Estado e no caso de suspensão de licitar'

o LlCl'iANi'L dsverá ser <!ãscredeuciaclo pi,r igLral período- sert prejuízo das demais cominaçõcs legais'

l-.i.3.No caso de inadimplemento. o CONTRATADO estará sujeita as scguirrtes penalidades:

l-1.j.I. Adreüên!i4
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r3.

l.r t.l

I-1 l.J

\4ulta per atraso â cadr:i0 (trinta) dias, no pcrcentual dr' I0-qô ldcz por cento). calculada
sobrc o valor r1o conlrato. caso não sljarn cumpridas §ehretlte as condições pâctuadas;
\1ulta- rnoratória sirnples. cle 0,49,0 (quatro decinros por certo). na hipótese de atraso no
curnprirnenlo de suas obligações cortratuais. calculada sobre o valor da falura.

Suspensão terúporá.ia de parricipação ern licitaçâo e iüpedinrento tle contralar conr
r\dministração por periodo não superior a I (dois)anosl e

De!laraçào dc inidoneidade para licitar ou conlratar coln a Administraçào Pública.

A üplicação da sançâo prcvista no item 13.3. I . nâo prcj udica a incidência cuntu lativa das

penalídades d,.rs itens 1i.3.1- Il.l.l e l-1.3.4, principalmente- sem prejuiz-o de outras

hipóteses. enr caso de reincidência de alraso na entrega do objeto liqitado ou caso haja

cumulação de inldirrplemento de evelltuais cotas nrensais. e\pressamenle pre\islas.

lacultadr a deíesa p[év ia do interessado. no prazo de I 0 (dez) dias úteis.

li..].5
ll. i.6

I 3.4. As sarções previstas nos itens I .l -1. I . I3.3..1 e l -i.-1.5, poderâo ser aplicadas conj uniamente com os itens

l -3.3,l e I 3.3.3, Iacultada a defesa previa do interessado, no prazo de I 0 (dez) d ias úteis.

l-1.5. Ocorrcndo à inexecução de qtle trata o item l-].3. reservi-se ao ôrgão contratanle o direito de optar pela

otrta que se apr'(sentar como aquela nrais vanlajos4 pela ordern de classificaçâo. conruuicando-se. etn seguida. a

Comissào Perrnanente de Licitaçâo - CPI-. para as providências cabíveis.

l-3.6.4 segunda adjudicatória. oconerrdt-- a hipótcse tlo Preço antelior', ficarâ sujeita às mesmas condiçôes

estabelecidas neste Edital.

13.7. A apliÊação d.§ penaiidades previstas nesta cláusula é de cornpetência exclusiva da Prefeitura I\{unicipal de

SÀC} BI-]RNARDOi\44.

Cláusulu Décimu Qtnnu - DOS CASOS O,rrr.5'S'OSr

1.1.I .Os casos onrissos serào rcsolvidos à luz da Lei n" 10.520:02, Decreto n' 5.450/05e srtbsidiariantente- tto que

couber, as disposições da l,ei n" 8.666/9.1 e suas allerações postcriores. c dos princípios gerais de direito.

Cldusula Décimu Qrrinlo - DO FORO:
15.1 .Fica eleito o foro da Comarca de SÀO BEfi\ARDOi\'lA. Estado do l\'laranhào, para dirimir quaisquer

diNidas oriundas da interprelaçào deste contlír1o com cxclusão de qualquer outro, por rnais privilegiado que seja.

Fl, por esrareln.iuslos s contratados. as panes assinarn o presenle ConlÍato, que l'oi impresso em 03
(tÍês) vias de igual leor.

sAo Bt R\ARDOi\.jAiU.{ ). ..... de

('ontratrte

Contrât!dâ
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[-stc volumc <jrr cilital na modalidadc Precào l:letrônico SRP n'01511011. possui 28 (vinte e aito)

paginas, incluindo esta, nu icânrenÍe r',tleradas

Conissà(' Pc ente de I.icitaçào da Preíêitura \"lunicipal tle São Bernardo/Ma, do

\'lârànhã(j. enr de 0l 20')2

pa

ariio l.inral'.lit.r

.1


