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PREFEITURA MUilICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: O6.125.389/00Or-88

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRôNrCO No OL4I2O22

PROCESSO ADMINISTRÂTM: 2022016-CPL

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, POT MEiO dA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICrrA6O - CPL, através de seu Pregoeira, designado por Portaria, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRôNICA,
sob o no OL4|2O22 (Processo Administrativo no, 2022016-CPL, do tipo menor preço por lote,
apuração por ítem, que tem como objeto a Contração de Empresa para manutenção com reposiÉo de
peças para: condiclonados, refrigerador, bebedouro, e ventiladores no município de São Bernardo/lvlA., que
ocorrerá às 11h00min (onze horas) do dia 22 de março de 2022, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos.

7.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administrado
Pública; Lei Federal no 8.666, de 2L1061t993: Regulamenta o aÍt. 37, inciso )frI. da ConstituiÉo Federal,
institui normas para licita@es e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas
ainda todas as suas alterações; Lei Federal no 10.520, de 7710712007i Institui, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e l4unicípios, nos termos do aft. 37, inciso ]XI, da ConstituiÉo Federal. modalidade de
licitaÉo denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024179 de 20 de
Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisiGo de bens e serviços comuns e
serviços comuns de engenharia, e dá outras providências, Decreto Municipal 76512022 Regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e
dá outras providências no âmbito munrcipal, e Lei Complementar no 123, de t417212006i Institui o Estatuto
Nacional da N,licroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela

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

Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 22h30min (vinte e duas horas e trinta minutos) do dia

10 de março de 2022. o inícro da sessão pública será às 11h00min (onze horas) do dia zz de março de

2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas com.br, horário de Biasília - DF.

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

2.7. A presente licitaGo que tem como objeto a Contração de Empresa para manutenÇo com reposido

de peças para: condicionados, refrigerador, bebedouro, e ventiladores no município de São Bemardo/N4A.,

conforme especifica@es contidas no Anexo I deste Edital.

2. OEI TO DÀ. LICITA

OES GERAIS PARA PÀRTICIP3. DAS COÍ{D.

Poderão participar deste Pregão:

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade
pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao

item 2.2 do Edital, e à documentaÉo, constantes deste Edital e seus Anexos;

4. DAS REST OES PÂRA PARTICTPÂ

3.1
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4.1. Não poderão participar deste Pregão:

4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

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

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do l4unicípio, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de
licitar e conkatar com a Prêfeitura Municipal de SAO BERNARDO, Estado do Maranhão.

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

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDo,

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no PaÍs.

5.1. o credenciamento dar-se-á pela atribuiÉo de chave de identiflcação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de

seu representante legal e presunÇo de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao

Pregão Eletrônico.

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

transaÉo efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a

Prefeitura lulunicipal de São Bernardo responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da

senha, ainda que por terceiros.

5.4. euando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os

critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementâr no 123, de L4lLZl2OO6t Institui o Estatuto

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

Lei Complementar no. L47 de 07 de agosto de 2014, e Decreto Municipal No 010/17e subsidiariamente, no

que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alteraçõ€s posteriores

6.1. A licitante Vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou ópia devidamente

autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário.

5. DO CREDEI{CIAMENTO

PARA TIABILITA6. DA DOCUMENTA
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no @so de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; Cpí RG do Empresário.

c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentaÉo
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
crálitos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjuntã no 1.751, de 021].0120L4, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional do(s) responúvel(eis) (diretor,
sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do fabalho,
mediante ã apresentaÉo de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da ConsolidaÉo das Leis do Trabalho, aprovadã pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943; e certidão conforme o artigo 50 da
portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsavel(eis)
(diretor, vlcio ou superintendente) da empresa ou flrma licitante.

e) InscriÉo do ato consútuüvo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

g) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

h) Certidão Simplificada expedida pela lunta Comercial de origem da Licitante, dentro
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.L.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica - CNPJ;

b) Prova de regularidade flscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

crálitos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Socaal, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751,

de O2/7Ol2Ol4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional.

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

Fazenda Estadual;

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

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



P
Folha
Rubri6â

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

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

a) Certidão Negativa de Falância e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da
licitante.

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

6,L,4 RegularidadeTrabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei no 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante

a lustiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificação Tecnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 10 do art. 30 da 8.666/93:

a) ComprovaÉo de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em

características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado
(s) de Capactdade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anêxo

II.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 20 do

artigo 32 da Lei Federal 8-666193, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no

Anexo III.

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

ry.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso

XXXIII do artigo 70 da Constituição Federal, na forma da Lei no 9.854/99, conforme modelo do Decreto no

4.358102, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de

habilitado e que as declara@es informadas são verídicas, conforme parágrafos 4o e 5o do art. 26 do

decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por

60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.
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Q Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Ceftidão Negativa de Debitos do município de origem da licitante;

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

6.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:
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6.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por

60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

6.9 Caso na documentação da licitante dona da proposta mais vantajosa seja constatada a existência de

alguma restriÉo no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de

i Gi.ôl dia; úteis; após i decÉração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser

pôrroguâo por igual período, a critérió da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentaÉo de justifr cativa.

6.10 A não-regulárizaÉo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

inabilitação do liciúnte, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocaÉo dos

licitanteó remanescentes, na ordem de classifica$o. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha

álgúma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

6.11. Em nenhuma hipotese será concedida pronogação de prazo para apresenta$o dos documentos

Àxigidos para a habiliàção, onde deverá cumprir ai normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será

p"ríitiOu excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitaÇo através de

diligência, salvo item 10.10.

6.12. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificnção de sua autenticidade nos sites

de cada órgão emissor.

6.13. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenÇo e apresentação dos documentos

para habilitaso, a proposta de preços inicial e os docume-ntos de habilitação deverão ser anexados

concomitante- ao registró da proposta-no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas

digitalmente atravéide assinátura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.14. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam

àmissai, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das

Cláusulis e normas do edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art' 24 do Decreto

10024/19.

6.15. Documentos anexados no poÍtal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e

julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por

meio de l;nces em valores unitários e com apresentação da marca ofertada'

g.1. A uCIIANTE será responsável por todas aS transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances'

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as opera$es no sistema eletrônico durante a sessão pública

ão úóào, n-nOo responúvel pelo ônus decorrente àa perd_a de negócios diante da inobservância de

quaisqúr mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão'

ES TECNICAS7. DAS ORIENTA

. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRE8
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8.3. A pafticipaÉo no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e
subseqüente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às
10h30 (dez horas e trinta minutos) do dia 22 de março de 2022. (Horário de Brasília).

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no
sistema Cidade Compras, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca", "Vl Unitário" (valor
unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de entrega não poderá ser superior ao
constante no Termo de Referência).

8.5.1. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Ucitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A
paftir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar,
pelo Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 1.8/ de acordo § 20 art.38 do Decreto L0024119,
tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da
proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição
completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados,
inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu representante legal.

8.8. A Proposta de Preços devêrá conter:

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

apresentação;

8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

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

8.8.4. A "Marca" do produto ofertado preço ofertado;

8.8.5. Prazo de entrega conforme deflnido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.6. DedaraÉo de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de
qualquer natureza, resultante da execução;

8.8.7. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ,

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

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

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

especificações deste Edital.
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8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratado, ficam as licitantes,
liberados dos compromissos assumidos.

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

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus

Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem
como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e
vantagens baseadas nas ofeftas das demais licitantes.

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

9.1. A partir das 11:00horas (onze horas) do dia 22 de março de 2022 leá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico no o74l2oz2, com a divulgaSo das Propostas de PreÇos recebidas e, aús análise, início
da etapa de lances, conforme Edital.

10.1. Para o objeto licitado, háverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas

Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles
previstos no Decreto no 70.0241L9.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de

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

registro e valor.

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

dos mesmos.

10.4. So serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lônce por ele ofertado e registrado

no sistema.

9. ABERTURÀ DA SESSAO

10. FORMU DOS LANCES

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

registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da

detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitjva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuaÉo no certame, sem

prejuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicaSo expressa do Pregoeira

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

Disputa "ABERTO", ou seja, por um perbdo de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo
que a partir do 80 (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item pronogando o tempo de
lance de 2(dois) em z(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o
item, sendo vencedor a menor ofefta.

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

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

10.11. O Pregoeira anunciará a UCITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da

aceitação do lance de menor valor.

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

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

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

Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a UCTTANTE desatender às

exigências de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua

aceitabilidude e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificaÉo, e assim sucessivamente. até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar

com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a

situação de regularidade, mêdiante encaminhamento entregã dos originais ou cópias autenticadas dos

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

autenticidade da documentaÉo exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19 .

11.4. para fins de julgamento das propostas. será observado o disposto no art. '14 da Lei Complementâr
no 123, de L4112120,06 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e

altera outros dispositivos legals, alteÍada pela Lei C-omplementar no. 747 de 07 de agosto de 2014, , e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alteraç&s posteriores.

11.5. para julgamento e classificaÉo das propostas será adotado o critério de menor preço por item,

observadas ãs Lspeciflcações técnicas definidas no Edital, propostas acima de 500/o do valor de mercado

apontada pelo sistema será re]eitada.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de

interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do

recurso. ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual

número de dias, que começârão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista

imediata dos autos.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. DOS RECT RSOS

Rubrica"--Jk--
ero""r.pJÇ!tr§&"
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12.2. O acolhimento do recurso impoÍtará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissao
Permanente de Licitação da Prefeitura lulunicipal de sÃo BERNARDo - lvlA, à Pça Bernardo coelho de
Almeida 863, Centro, São Bernardo - lv1a, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas).

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocaÉo e nas condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura l"lunicipal de São Bernardo, quando a convocada não comparecer no prazo

estipulado no sub-item !3.2, náo apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificaÇo, sem prejuízo da aplicaÉo das sanções cabíveis, observado o disposto no sub-item 11.3.

13.4. O prazo de convoca6o poderá ser prorrogado, uma vez, por igual perí,odo, quando solicitado pela

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura l'lunicipal de
SAO BERNARDO.

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execu6o do certame, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execu$o do objeto licitado, compoÍtar-se de modo inidôneo, fizer declaraÇo falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaÇo e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e

contratar com a Prefeitura l4unicipal de São Bernardo, pelo prazo de atá 05 (cinco) anos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puniÇo ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no cnso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuÍzo das demais cominações

legais.

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

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 100/o (dez por cento),

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

14.3.3. Multa, moratóÍia simples, de 0.4olo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

13. DÀ o Eco O DÀ LICITÀI{TE VENCEDORA

14, OAS
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14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

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

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

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não pre;udica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens L4.3.2, 74.3.3 e 14,3.4, principalmente, sem prquízo de

outras hiúteses, em caso de reincidência de aúaso na entrega do objeto licitado ou

caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias Úteis.

L4.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas

conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prwia do interessado,

no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecuÉo de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaÉo, comunicando-se,

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

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipotese do preço anterior, Rcará sujeita às mesmas condides
estabelecidas neste Edital.

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

Municipal de São Bemardo.

15.1 As despesas decorrentes da presente licitaÉo correrão por conta dos recursos específlcos consignados

no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:

Dotasão orçamentária:
ADMINISTRAçAO -
04.122.0050.2012.0000 - MANUTENçAO On SrCnernRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
EDUCAçÃO
12,361.00s0.203s.0000 - MANUTENdO DA SECREATRIA DE EDUCAçAO

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
72.367.0832.7197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 300/o

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.OO5O.2O73.OOOO - IVIANUTENçÃO ON SECRTMNIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
08.243.0835.2094,000b - MANUTENSO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV

339039 - outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
08.244.0834.2097.0000 - N4ANUTENdO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

08.2,14.0834.2098.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSISTSOCIAL-CREAS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

SAÚDE
10.302.0290.2060.0000 - MANUTENÇAO DE HOSPITAIS E UBS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

10.301.0340.1015.0000 - MANUTENçAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
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10.301.0340.2072.0000 - MANUTENçAO DO PAB - FIXO
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENdO DO prSO DE VrGrúNCrA EprDEr\4rOLóGrCA
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica

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

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as
obrigações e condições de execuÉo especificadas neste Edital e seus Anexos.

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

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

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

18.1. os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condidoes implicará recusa

sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inôdimplente. A Contratada obriga-se a substituir
os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das san@es cabíveis.

18.2. Os serviços deverão ser executados integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades da

Secretaria I'lunicipal e serão executados conforme ordem de serviço.

18.3. Os serviços executados deverão ser executados no local indicado em cada Termo de Referência

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços executados. após a comprovaSo
de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social,

mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior

a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal dos serviços, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentaÉo da

Certidão Conjunta Negativa, ou CeÍtidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realizafo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

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

sanções previstas neste instrumento e indenizaÉo pelos danos decorrentes

19.3. Nenhum pagamento será eÍetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 19'1.

I17, RECOMPOSI DOE ILIBRIO ECO MICO.FINANCEIRO

19, DO PÂGAMENTO

16. DO CONTRATO

18. DOS SER
vrcos E tltt
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20.1. Qualquer pedido de esclarecimento
Edital e seus Anexos deverá ser enviado,
endereço do Portal de Compras Públicas

anterior à data fixada no preâmbulo.

em relaSo a eventuais dúvidas na interpretaÉo do presente

ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no

www.oortaldecomprasoublicas.com.br, até 3 (três) dias úteis

20.1.1. Em hiútese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao

Edital;

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

que tenham adquirido o presente Edital.

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

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

elaboração do edital e dos anexos.

21.1, Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10.024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que

tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do PoÍtàl de

Compras p-úblicas no endereço eletrônico, www.oortaldecompraspublicas.com.br no prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela

etaboração Oo-ediÍal e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data

de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 10 do art. 24 do Decreto 10074119;

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

certame;

2L.4. As impugnaçôes protocoladas intempestivamente serão desconsideradas'

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNASo do Edital no prazo estabelecido art 24

do Decreto 10024/i9, o, pa,ticipare, do presente certame automaticamente estão concordando com todas

as cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.1. os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Perman€nte de

ii.iüçaq .o, ouà à legistação que se aptica a modahdade Pregão, sob a égid€ da Lei no 10'520/02, e

subsiáiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores

22.2, Ficd assegurado a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO o direito de, no interesse da

Administração, aÃular ou revogar, a qualquer lempo, no todo ou em parte, a presente licita$o, por razões

aà i"tereú público decorrenie de iato superveniente devidamente comprovado, pertinente.e suficiente

para.yustificai tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,

mediante parecer escrito e devidamente fundamêntado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitaÉo integral e ineEatável de suas normas e

ãúse.âniia dos preceitos legais á regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso'

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

21. DA IMPUGNA Ão DO ATO CONVOCATORIO

22, DAS DISPOSI OES GERAIS
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22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 10 do
Art. 65 da Lei 8.666/93.

22.5. Não havendo Umpeza na data nxada para a abertura da sessão da licitaÉo, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impeç a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
traníerida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicaÉo do Pregoeira em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do Iicitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta,

durante a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. C.aso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do
Pregoeira, que designará nova data para a conÍnuação dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão a disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura lvlunicipal de São Bernardo, sito à Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863, Centro, São Bernardo - Ma, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e no endereço do
Cidade Compras - endereço www.oortaldecomoraspublicas.com.br.

22.9. O executor de outra Unidade da FederaÉo deverá, por ocasião da execuÉo dos serviços, apresentar,
a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do
Estado que haja tributado a opera@o.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de üanscrição, os

seguintes anexos:

23,1.1 Anexo I - Termo de Referência
23.1.1.a) - Projeto Básico e Memorial Descritivo

23.1.2 Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23,1,3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos.

23,1,4 Anexo IV - Modelo de DeclaraÇo de Conhecimento do Edital

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

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1,7 Anexo VII - l\4inuta do contrato

SÃO BERNARDO - MA, 03 DE MARÇO DE 2022.

ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIN4A

Pregoeira Municipal

23. DOS ANEXOS
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ANEXO I
*TER!,lO DE REFERENCIÀ"

Obieto ContraÉo de Empresa para manutenÉo com reposiÇo de peças para: condicionados,
refrigerador, bebedouro, e ventiladores no municipio de São Bemardo/MA., conforme
especificações contidas no Anexo I deste Edital.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE I -SEC. MUN. DE ADMINISTRAçAO

Item Descrição serviços Unid. Valor
Unit.

Vâlor

(Manutenção preventiva ) - total

1 Ar condicionado Split 9.000 btus Und 720

2 Ar condicionado Split 12.000 btus Und 68

3 Ar condicionado Split 18.000 btus Und 75

4 Ar condicionado Split 24.000 btus Und 40

5 Bebedouros Und 40

6 Geladeiras 3101 / refrigerador Und 40

7 Freezers Und 45

8 ventiladores und 100

Valor total sêrviços adm:

Item LOTE II - Unid. Quant. valor
ADMINI - (MATERIAIS ) tota I

1 Compressor ar cond. Split 9.000 btus Und 20

Z Compressor ar cond. Split 12.000 btus Und 24

3 Compressor ar cond. Split 18.000 btus Und 24

4 Compressor ar cond. Split 24.000 btus Und 72

5 Placa universal p/ ar cond. Split Und 50

6 Capacitor 25 uf Und 60

7 Gpacitor 35 uf Und 60

8 Gpacitor 45 uf Und 60

Ventilador condensadora Split Und 60

Quant.

valor
Unit.

9
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60Ventilador evaporadora Split10

40Undll4 freezer/geladeiraCompressor
bedouro

48Undt2 ll3 freezer/geladeiraCompressor
bebedou ro

10013 cás R-22

kg 100l4 Gás R-410

Und 4215 InstalaÉo ar condicionado Split

Valor total dos materiais

LOTE III - SEC. MUN. DE SAUDE - S€rviços (Manutenção preventiva )
ValorQuant. ValorItem DescriÇo serviços

1001 Ar condicionado Split 9.000 btus

200Und2 Ar condicionado Split 12.000 btus

200UndAr condicionado Split 18.000 btus

Und 1204 Ar condicionado Split 24.000 btus

Und 805 Bebedouros

Und 706 Geladeiras 3101 / refrigerador

50Und7 Freezers

und8 ventiladores

Total dos serviços saúde

Descrição Quant.unid.Item
LOTE IV - Saúde (peças/equipamentos)

36Und1 compressor ar cond. Split 9.000 btus

44Compressor ar cond. Split 12.000 btus2

44UndCompressor ar cond. Split 18.000 btus3

44UndCompressor ar cond. Split 24.000 btus4

70Und5 Placa universal p/ ar cond. Split

80Und6 Capacitor 25 uf
80Capacitor 35 uf7

80Und8 Capacitor 45 uf

70UndVentilador condensadora Split9

Und 7010 Ventilador evaporadora Split

Und 4011 714 freezer/geladeira

Und 50ll3 freezer/geladeiraCompressor
bebedouro

L2

kg 10013

100KG74

100Und15 InstalaÉo ar condicionado SPlit

Total dos serviços saúdê

Und

11

I

I

lks

Unid.

Und

3

I

200

valor I Valor

I und

I

1

Und

I

Compressor
/bebedouro

Gás R-22 e gás 410

ás R-22 e gás 410
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Total da saúde

LOTE v -SEC. MUN. DE EDUCAçÂO (ManutenÉo preventiva )
Unid. Quant. Valor ValorItem instalação ar condicionado Split

Und 2501 Ar condicionado Split 9.000 btus

Und 2502 Ar condicionado Split 12.000 btus

Und 2503 Ar condicionado Split 18.000 btus

1504 Ar condicionado Split 24.000 btus Und

Und 200Bebedouros5

Und 2506 Geladeiras 3101 / refrigerador

200Und7 Freezers

400und8 ventiladores

Total dos serviços educação

Valor valorUnid. Quant.Itêm
ul mentos

LOTE vI - Descrição

Und 651 Compressor ar cond. Split 9.000 btus

65UndCompressor ar cond. Split 12.000 btus2

65Und3 Compressor ar cond. Split 18.000 btus

50Und4 Compressor ar cond. Split 24.000 btus

Und 100Placa universal p/ ar cond. Split5

Und 100Capacitor 25 uf

Und 100Capacitor 35 uf7

Und 100CapacitoÍ 45 uf8

UndVentilador condensadora Split9

t20Und10 Ventilador evaporadora SPlit

60und11 fl4 freezer/geladeiraCompressor
bebedouro

60Und12 ll3 freezer/geladeiraCompressor
bebedouro

kg 100Gás R- 22 e gás 41013

100KGGás R-41014

100Und15 InstalaSo ar condicionado SPlit

Total dos materiais educação

LOTE VII -SEC, MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -(Manutenção preventiva )
ValorQuant ValorUnid.Item

Manuten o
DescriÇo serviços

ntiva
60UndAr condicionado Split 9.000 btus1

40UndAr condicionado Split 12.000 btus2

40Und3 Ar condicionado Split 18.000 btus

404 UndAr condicionado Split 24.000 btus

Und 28Bebedouros5

6

I130

I
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6 Geladeiras 3101 / refrigerador Und 24

247 Freezers Und

508 venüladores und

Total dos serviços assistência social

Item DescriÉo (peças/equipamentos) Unid.

1 Compressor ar cond. Split 9.000 btus Und 4

2 Compressor ar cond. Split 12.000 btus Und 10

3 Compressor ar cond. Split 18.000 btus Und 10

4 Compressor ar cond. Split 24.000 btus Und 10

5 Placa universal p/ ar cond. Split Und 35

6 Gpacitor 25 uf Und 40

7 Und 40Capacitor 35 uf

8 Und 40Capacitor 45 uf

309 Ventilador condensadora Split Und

10 Ventilador evaporadora Split Und t2

Und 2011 114 freezer/geladeiraCompressor

/bebedouro
2012 Compressor

/bebedouro
2513 Gás R- 22 kg

t4 cás R- 410 KG 25

15 Instalação ar condicionado Split Und 40

valor dos serviços assistência social

Valor geral da assistência social

Recurso
Financeiro

RECURSO PROPRIO E FEDERAL

Dotação
Orçamentária

Dota_ção Orça mentá ria :

ADMINISTRAçAO -
04.122.OO5O.2012.OOOO _ I'4ANUTENçAO DA SECREIARI,A MUNICIPAL DE

ADMINISTRAdO
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
EDUCAçÃO
12.361.0050.203s.0000 - N4ANUTENdO DA SECREATRLA DE EDUCAçÃO

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
I2.367,O83Z.ZL97,OOOO - MANUT. E FUNC, DO ENSINO FUND. 3OO/O

339039 -^Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.OO5O.2O73.OOOO - I'4ANUTENçÃO OI STCNTTNNIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juídica
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENdO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-

SCFV
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
08.244.0834.2097.0000 - N4ANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS

Quant. valor valor

I

I

I

tl3 freezeígeladeira I Und

I



sÃo BERNARDo Folha

NHAO Ru

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA

Secretário Municipal de AdmrnistraÉo

PREFEITURA M
EST'

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
08.244.0834.2099.0000 - unruurrn$o Do cENTRo DE REF. EM ASSISTSocIAL-CREAS
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
SAUDE
10.302.0290.2060.0000 - unruureru$o DE HosptrAIS E UBS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
10.301.0340.1015.0000 - unnurrruSo Do FUNDo MUNrcrpAL oe snúor
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
10.301.0340.2072.0000 - unlrurrru$o Do pAB - FIxo
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
10.30s.0340.2070.0000 - uaruurrruçÃo Do prso oe vrcrúrucn rproeNrolócrcn
339039 - outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Justificâtiva
Visa atender as necessidade das secretarias municipais quanto as manutenções com
reposição de peças para: condicionados, refrigerador, bebedouro, e ventiladores no
MunicíDio de São Bernardo/lYA.

Vigência do
Contrato

O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses.

Prazo de
Execução

AdjudicaÇão Por lote. Apuração por ítem
Local da

Execução do
ServiÇo

Município de sÃo BERNARDo/N44.

Unidade
Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Início: Conforme Ordem de Serviço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

Foiha:

PRAçA BERIARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/O(Xr1-88

EDITAL DE

ANEXO II
DECLARAçÃO DE ENQUADRÂMENTO ME/ EPP

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bemardo

Ref.; PREGAO ELETRONICO No07412022

Prezados Senhores,

(nome da emDresa ) , CNPI no sediada em
(endereco com Dleto) por intermédio de seu representante legal S(a)

portado(a) da Carteira de Identidade no ê do CPF

no requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as

penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei

Complementar no 123, de 1411212006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAIYENTO DE

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RubÍica:

o

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

(assinatura do representante legal da proponente)

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

P ELETR NICO 
'{o 

Ot4 2022



Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/00O1'88

EDITAL DE LICIT

ANEXO III
DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÃO ELETRôNICO NO OI4I2O22

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa (nome da

CNPJ no DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 20, do

art. 32, da Lei no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo

de sua habilitado na licitação em epígrafe.

RubÍica:

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

(assinatura do representante legal da proponente)

PREGÂO ELETR rco Írlo 014 2022
A



P
Folha:

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDGub'i*.
EsrADo oo mlmunÃo

nRAçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cEilTno - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/00O1-88

EDITAL DE LICIT

ANEXO IV
DEcLARAçÃo DE coNHEcIMENTo Do EDTTAL

Ilma. Sra.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura N4unicipal de São Bernardo

Ref. : PREGÃO errrnÔnlco Noor4l2o22

Prezados Senhores,

nome da empresa) CNPJ no sediada em
_(endereço completo)- por intermédio de seu representante legal Sr(a)

poftado(a) da Carteira de Identidade no e do CPF
no DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como,
que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboraSo
da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto
10024179 ou participarem do presente certame, Declara por fim. que aceita e se submete à todas as
condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o
referido edital. Por ser expressão da verdade. firmo a presente.

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

(assinatura do representante legal da proponente)

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

PREGAO ELETROT{ICO NO 014 2022



Processo
Folha:

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

Rubrica:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERÍ{ARDO/MA
Cí{PJ: 06,125.389/OOO1-88

EDITAL DE LIC

ANEXO V
DECIáRÂçÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO

INCISO XXXIII DO ART, 70 DA CONSTITUIçÃO FEDERÂL

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

Ref.: PREGAO ELETRONICO No 07412022

Prezados Senhores,

(nome da emuesd - CNPI no sediada em
por intermédio de seu representante legal S(a)

poftado(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF

no DECLARA, para fins do disposto no inciso V do aÍt.77 da Lei no 8.666, de 21 de
julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor. a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(.....), ....... de de 20ZZ.

(assinatura do representante legal da proponente)

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

2022PREGAO ELETRONICO NO OT4

(endereco comoleto)



P
Folha:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BER]IARDO
ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DE LICIT

ANEXO VI
DECLARAçÃO DE VERACIDADE

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf. : PREGÃO ELETRôNICO NOOI4IZO12

Prezados Senhores,

(nome da emDresa) , CNPI no sediada em
(endereco comôleto) por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade no e do CPF

no DECLARA, cumprir os req uisitos de habilitação e que as declarações informadas são

do decreto t0.02412019.verídicas, conforme parágrafos 4" e 5o do art. 26

Rubíica:

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

(assinatura do representante legal da proponente)

(ObservaÉo: em caso afirmativo. assinalar a ressalva acima).

PI.C ELETRONICO NO 014 2022

PRAçA BERIARDO COETHO DE ATMEIDA NO 862 - CEÍTTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0O01-88



PÍocesso
Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPIr 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRôNrCO No O!412O22

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

cONTRAfo PE No xcxxx/zo22.
PROCESSO ADMINISTRATWO NO 2O22OI6.CPL

CONTRATO DE PRESIAÇÃO DE gERWçOS QUE
ENÍRE SI CELEBRAN| A PREFETTURA MUNICIPAL
DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO N'ARANHÃO E A

EMPRESA (,,).

por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, situada à

, ........ SÃo seaNnnDo - I4A, inscrita no cNPl sob o no """ " ""' neste ato

|,áfr"r"ntudu peÍo Sr. (a), portador do Cédula de Identidade no

.......................... e do cPF no ......,"................., a seguir denominada CoNTRATANTE, e a empresa

., situada na .....',......... ..........., inscrita no CNPJ sob o no "" " "" ' 
neste ato

representada pelo ........................."., Sr. ', portador aa Célyla de Identidâde no

............................ e do CPF no ............,..............., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam

firmar o presente contrato, nos termos da Lei no to.52oto2, subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei no 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBTETO:

;.iõ|u,";i;;;ntruio t", pôr óujeto a execução dos Empresa. para manutenção com reposição de peçrs

pui.iãnoiiionuaos, refrigerador, b"budorro, e ventiladores no t4unicípio de São Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTo LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão EleÚônico no 01412022 e rege-

se pelas disposições expressâs nu i"i ni TO.SZO/O), subsidiariamente, nó que couber, as disposições da Lei

;; ã6ã61õ5 
" 

'suas 
alteraçôes p*tori", e petos preceitos de direito público. A proposta de preços

apresentada passa a integrar este contrato'

Cláusula Terceira - DO UALOR CO TRATUAL:

3.1. pela execuso do objeto oà-contrataoo, a contratante pagará à contratada o valor global de R$

-- 
( ..), conforme descriÉo dos serviços abaixo:

Ctáusula Quafta - DOS RECURSOS FINANCEIROST

4.1. As despesas decorrentes o" 
-p*rár,t.' iiiiuçe" correrão. por 

,conta 
de Recursos Próprios, classificada

conforme abaixo especificado e 0"fi"ú dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem

de serviços correspondente:
DotaÉo orçamentária:

ADMINISTRAçÃO

Preço
TotalUnitárioUnidMarcaDescriÇoItem

Valor Tota|.............

Quant
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Folha:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

Rubrica:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPr: 06.125.389/O0O1-88

04.122.OO50.2012,OOOO _ MANUTENdO DA SECREIARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÁO
339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
EDUCAçAO
12.361.0050.203s.0000 - MANUTENçAO DA SECREATRIA DE EDUCAçAO

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
72.367.0832.2t97.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 30o/o

339039 -^Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídicã
ÂSSISTENCIA SOCIAL
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENSO Oe SeCnrreruA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
08.243-0835.2094.0000 - N4ANUTEN$O SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
08.244.0834.2097.0000 - MANUTENçÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
o8.z44.OS34.ZOg8.00OO - MANUTENSO DO CENTRO DE REF. EN4 ASSISTSOCIAL-CREAS

339039 - outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
SAUDE
10.302.0290.2060.0000 - MANUTENdO DE HOSPITAIS E UBS

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
10.301.0340.101s.0000 - NIANUTEN$O DO FUNDO I4UNICIPAL DE SAÚDE

339039 - outros Serviços de terceiros Pessoa lurídicô
10.301.0340.2072.0000 - MANUTENdO DO PAB - FIXO

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica
10.30s.0340.2070.0000 - MANUTENdO DO PISO DE VIGIúNCIA EPIDEIYIOLóGICA

339039 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

cláusuta Quinta - DA VINGÊNCIA E
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses. E poderão ser
prorrogados de acordos com a Lei 8.6663/93 Inciso U.

Cláusula Sexta - DOS SERVIçOS E EXECUçÃO:
6.1. Os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo

de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os serviços

que porventura não atendam às especiÍicações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com a necessidade verificada e ordem de fornecimento

de cada secretaria.

6.3. Os serviços deverão ser executados no local indicado no Termo de Referência, no horário das 08:00h
(oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula #tima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços executados, após a comprovação de
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguídade Social, mediante

a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30

(trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execuÉo dos serviços, devidamente atestada pelo setor

competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
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PRAçA BERNAR,DO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranç2 bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicado das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

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

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviços.

CIáUSUIA OitAVA _ DA RECOT.TPOSrcÃO DO EQUILÍBRIO ECONôMICO-FINATVCEIRO DO
CONTRATO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a AdministraÉo poderá restabelecer a

relaÉo pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovaÇo
documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇAO:
9.1. A contratante designa o senhor XX»«»C()Xrc«)C«»«, CPF Xlx.)C«.rc«-)fr, para a funSo de fiscal

do contrato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a qualidade nos bens ou serviços entregues, com

base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas no contrato.

Cláusula D*ima - DoS DIREIÍa, E RESPoNSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objêto deste Contrato nas condições avençdas e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) executar os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presênte

contrato;
II) executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descítas na

Clausula I - Do oBJETO e Anexo I;
III) os serviços deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento

inintenuptamente, no caso de manutenÉo sempre que requisitado conforme ordem de

serviço de acordo com as necessidades da Secretaria municipal.

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obriga$es deconentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

vI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CoNTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os êventuais cãsos fortuitos ou de forç maior, dentro do

prazo de OZ (dois) dias úteis apos a verificafo do fato e apresentar os documentos para a

respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a padir de sua ocorrência, sob

pena de não serem considerados;
VUI) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execuÇo do Presente contrato;
Ix) mantêr durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescuúvel, pela perfeita condição dos

serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos

serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execuÇo do objeto deste Contrato;
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II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III) designar seruidor para acompanhar a execuSo deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuÉo do

Contrato.

CIáusuIa Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

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

Cláusula D*ima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATo:
12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o aÍt. 55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas

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

Ctáusula D&ima lerceira - DAS SANçõE, E PENALIDADES:
13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execu@o do certame, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraÉo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puniÉo ou até qúe seja promovida a reabilitaÉo perante a própria autoridade
que aplicou a pena.

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

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perí,cdo, sem prejuízo das demais cominações

legais.

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

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento),

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

pactuadas;
13.3.3. i4ulta, moratória simples, de 0,4olo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3,4. Suspensão temporária de participaÉo em licitação e impedimento de contratar com

AdministraÉo por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públicâ.

13.3.6. A aplicaÉo da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidênciã cumulativa

das penãlidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou

caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstai, facultadà a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis'

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

itens 13.3.2 á r3.á.:, facuttada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis'

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar

pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaÉo, comunicando-se,

em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabilveis'
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13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, flcará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaGo das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de São Bernardo/MA

cláusula D&ima Quarta - DoS CAsos OMIs5oS:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1. Fica eleito o fóro da Comarca de São Eernardo, Estado do l4aranhão, para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso

em 03 (três) vàs de igual tãor, na presenç de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos

efeitos.

sÃo BERNARDo (f4A), ..,.. de ...........'...'....... de 2022'

Contratante Contratada
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico ao 07412022, possui 29 (vinte e nove)

paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas

Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do

EUZA DOS LIMA Francisco das Chagas Carvalho
Secretário Municipal de FinançlsPregoeira

Comissão

Maranhão, em 03 de m

TER,TI4O DE ENCERRÂMETTTO
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