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EDITAI DE LICITAÇÁO
PRTGÃO ELETRÔNICO SI{P N'019/2022

pRocEsso ADITflMSTRATTVO i\- 2022022- CPt.

I.I. À PREFEITI,&A MUNICIPAL DE SÀO BEfuNARDO-/ N4,{, POr MCiO dA CO]VíISSÃO
PERNTANENTE DE LICITAÇÀO - CPL, através de srlr Pregoeira, designado, toma público para

conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatóio na modalidadc PR-EGÀO, em sua forma
ELETRONICA, REGISTRO DE PREÇo sob o n" SRP 019/zo22(Processo.Admiu isÍativo n" 2022022- CPL-
SQT/N{A. do tipo menor preço, dividido por lote disputado por item o certame se realizará, às 08h00mir
(quatorze horas) do dia22 de tbrll
dr_g!M949 rygllJ para alend
neste Edital e seus Areios.

cle 2022, destinado ao Registro de Preço para execução dos se§, sl
imerto da Plefeitura N{uuicipal de São Bernardo /Ma.,cou orrne tlescrilo

1.2. O proceúmento licitatóÍio obedecerá iutegralmente à legislação que se aplica a rnodalidade PÍegào, sob
a égidc Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 37: Regula a atuaÇao da Admiristração Pública;
Lci Federal n" 8.666, de 21u 06,1 1993: Regulamcnta o art. 37. irciso XXl, da Constituição Fcdcral, institui norma-s

para licitaÇões e conúatos da AdministraÉo Püblica e dii outÍas providências, sendo aplicada-s aúda todas as

suas alterações; Ler Federal n" 10.520, de 17 /07 i2t)02 lnstifti. ro âmbito da União. Esrados, Distrito FedeÍa.l e

Municipios. nos termos do art. 37. inciso XXl, da Coustituição l-ederal. modalidade de licitaçao deuominada
pregão. paÍa aquisição de bens e serviçr.rs cornuns, f)ecreto [" 10.024,'19 de 20 de Setembío de 2019,

Regulamelta o pÍegão. na ftrrma elctrônica, para aquisição de bells e serviÇos comuns c seruiços comuns de

engenharia, e óá ouÍas providêlcias, e L)ccrcto À.íunicipal 165,'2022 Regulamenta o pregão. na forma
eletÍônica, para aquisição de bcas e scrviços comuns c scn'iços comurs de crgenharia, c dá outras providências

no âmbito Muricipa.l e Lei ComplementaÍ Ít" 123, de 14/ 12/2006: hlstitui o Hshtuto Nacioniú cla Nlicroempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e alten outros dispôsitivos legais, alterada pcla Lci Complcmcrltar n". 147 de 07

clc agosro de 2014, e subsidiariamente, nô quc couber, as disposições da Lci n" Íi.(166193 e suâs alteÍaçÕes

posteÍiores, bem como as condiçôes estabelecidas nestc Edital c seus Ancxos.

1.3. O recebimento das pÍopostas seÍá a partir das 22:00 (vinte e duas horas) do dia 08 <te abril de2022. A
inicio da sessão pública será às l4:00h00min (quarorze horas) do dia 22 de abril de 2022, no endereço eletrônico
www.comprasbr.com.bÍ. no hoÍáÍio de Brasilia - DF.

I.4. A entÍega da p.oposta leva a participantc a aceitar e acatar as normas co[tidas no pÍesente Edital.

1.5 A Atâ de REGISTRO DE PREÇOS, duÍante sua vigêocia, PERI\,IITE ,ADESAO por qualquer órgão ou
eutidade da Administração inclusiye autarquias federais, estaduais ou municipais de óryãos púlrlicos, estatais

ou airlda de regime próprío que não tenha pa,licipado d(, cefiLme licitatóÍio lnedialte prcvia con§ulta ao órgão

gerenciador.

2.1. Regisko de Preço para futuÍa execuçáo dos sen'iços de trasspol'te escolar para alendimento da PtefeituÍa
Municipal de São Bernardo /N'Ía.

3.1 . Poderào paúicipar deste PÍcgão

3.l.l.Quaisquer empresas inteÍessadas que sc enquadrem uc ramo de ativiclade Pertioente ao objeto da

licitação e que atenderem a todas as c'xigêDcias, iuclusive quanto à documentaç.io, constantes dest€ Edital
e seus Alexosi

1. PREÀVBI]LO

PÀ r.R,DÀS
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4.1.2

4.t.3

4.1.4

Empresas que es§am em concoÍdata ou em pÍocesso de Íalência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

Emprcsas que tenham sido declaradas ilidôneas por órgão da Adminisnação Pública, direta ou
ildireta, federal, estadual, municipal ou do DisrÍito Federal, por meio de ato publitado no Di;irio
Oficial da Urião, do Estado ou do Muuicipio, eüquanto peÍdurarem os Eotivos determinantes
da puniÇáo. IgüalmeBte Ilão podcÍào paricipar as empresx suspensas de licitar c colúataÍ com
a Prefeitura Municipal de Sào Beruardo/Iv1a, Estado do MaÍanhão.

Empresas reunidas em consórcio. que sejam controladas, coligadas ou subsidiária-s entre si,

qualquer que seja sua forma de constituiçào;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade Yinculada a Prefeirura Municipal de SÀO
BERNARDO/N44, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sôcio, dirlgerrte ou.es?onsáYel
técnico.

4. 1.6. EsÍangeins não aütorizadas a futrcionar no Pais

5, t . O credenciameuto dar-se-á pela atribuiçào de chave de ideotiÍicação e de seuha, pessoal e inrrausferivel,

para acesso ao sisterna eletÍônico, oo site wrryrv.comprasbr.com.br.

5.2. O cÍedeociamerto junto ao provedor do sisterna impüca respousabilidade legal da LICITAh-TE ou de

seu Íepresentante legal e pÍesunção de sua capacidade téflicapara realização das tÍansaÇões úler€nte§ ao Pregão

Êletrôaico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANT'E é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualqueÍ

transação cfctuada diretamente ou por seu repÍesertaDtc, lrão cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeirura

lr4unicipal de SÁO BERNARDO/ MA respousabilidade poÍ eventuais danos decoÍrentes do uso indevido da

seuha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeoo porte deverão ser dotados os cÍitérios

estabelecidos to ara. 44 da I-êi Complementar o" 123, ie l4/12/20G6t lrstitui o Estatuto Nacbnal da

Microempresa e dâ Empresa de Pequeno Po1Íe e altera oütros .lispositivos legais, altetada pela Lei Compleme[tar

l,'.14'7 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamelte, oo que coubet, as disposições da Lei u" 8.666/93 e suas

alteraçôes posteÍioÍes.

6.1. A ticitante vencedoÍa deverá apresentaÍ, obÍigatoriamente, no original ou cópia devidamente alrtenticada

em ca.rtôrio, a seguinte docume[tâção:

6.1.1 Habilitaçãotrurídica

a) Requerimento de empresário, r,o caso de emPÍesa iodividual; Cpl, RG do Empresário.

4.1. Não poderão paÍticipar deste PÍegão:
pÍaça

4.1 .1.EmpÍesas que não atendeÍem às cofldiçô€s deste Edital
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b) Ato constitutivo, estatuto oü contÍato social cm vigor. devidarreüte regisüado, cm se

tÍatando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleiçâo de seus administradores, Cpf, RG do Emprcsário.

c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacioual, medialte apÍeseutaÇão

dc ceÍidâo expedida conjuntamerlte pcla SecÍttaria da Receita F'ederal do Brasil
(RFB) e peta Procuradoria'Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referettc a todos
os creditos tributáÍios fedcrais e à Dívida Atiya da União (DAU) por elas
adminisúados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. nos termos da
Portaria Conjunta n' 1.751. de 02i 10/2014, do SecÍetário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional do(s) rcsponsável(ei§) (diretor,
sócio ou superintendcnk) da empÍesa ou fuma licitante.

d) Proya de irexistêrcia de débitos inadimplidos peÍante a jusriça do úabalho,
mediante a aprcseotaÇão de certidào uegativa ou positiva com eÍbito de negativa,
nos termos do Tiftlo Vll-A da Consolidação das Leis do Tübalho, aprovada pelo
Decreto'Lei n'5.452, de 1" de maio dc 1943: e certidão conforme o a.tjgo 5" da
potaria 1421/2014 do NÍirista'rio do Ttabalho c Enprego do(s) responsávcl(eis)
(diretor, sócio ou superiltendcnte) da cmpresa ou firma licitante.

e) lnscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de

düetoda em exercício;

0 DecÍeto de autorização, em se tratando de enpresa ou sociedade estnngeim em
lunciolamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigü.

g) Certidão Especifica cxpedida pela Jurta Comercial de OÍigem da Licitante, dentro do
exercicio em vigor, obedecendo ao pÍazo de validade.

h) Cenidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitarte, denüo
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo <1e valiclade.

6.1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscÍiçâo rro Cadasüo Nacioual de Pessoa Juridica- CNPJ;

b) Prova de regularidade ll.scal da Emprcsa, peÍante a Fazenda Nacional. mediante

apresentação de ccrtidão expedida conjuutamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) c pela Prtruradoria-Geral da F-azenda Nacional (PGÉ'N). referente a todo§ os

créditos tÍibutários federais e à Divida Ariva da União (DAU) por elas admhistrados,
iüclusive aqueles retativos à Scguridade Social, t1os termos dâ Portaria Corjunta n" 1.751,

dc O2ilO/2014, do Secretário da Reccita Fedcral do Brasil e da Procuradora'Geral da

Fazenda Nacional .

c) CeÍidão Negativa de Débitos, ou Certidâo PositiYa com efeitos cle Negativa, expedida pelo

Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovaldo a regularidade para com a Fazenda

Estadual;

d) Certidão Negativa, ou CeÍtidào Positiva com eÍàitos de Negativa, quanto Divida AtiYa do

Estado, expedida p€la Procuradoria Ceral do Estado do domicílio ou sede do licitaute;
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e) Certiícado de Regulariclade de Situação do FGTS - CRF, emitido peta Caina Econômica
Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Gamntia por Tempo de
Serviço;

0 CeÍtidão Negativa da Divida Ativa do Municipio de origem;

g) Certidão Negativa de Debitos do nunicipio de origem da licitante;

h) §vará de Licença, Funcioramento e lrcalüação do estabelecimeDto do lictanÉ.

a) Ceúidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licita&te.

b) Balanço Patrimonial, devidamcnte registrado na Junta Comercial clo Estado de origem da
licitaúte.

c) As empresas com menos de um exercicio fiuanciro devem cumprir a exigência deste subitem
medianrc a apÍ€sentação do Balanço de AbeítuÍa.

a) Certidão Negativa de Dóbitos 'Íiabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento
àLerrf 12.440/201L Visando comprovar a inexistência dc d{'bitos inadimplidos perarte a
Justiça do'frabalho.

ó.1.5 OuliÍicação Telaica: CuntpÍimcnto do disposto no an. It, § 1" do aú. 30 tia 8.66ó,293

a) CoÍtprovação de aptidão I1o desempenho de atividade pertincnte c compatível em
caracteística§, quaütidâdes c pÍazos com o objeto da ticitação - Atesrado(s) de Capacidade
Técnica, íomeciclo(s) por pcssoajulidica de direito público ou privado. qualdo foÍ emitido
por ente pÍivado deverá este ser com fima reconhecida de quem r>subscreveu; poderá ser
pedido Notas Fiscais e Couúatos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaraçào assinada pelo repÍesentante legal de enquadramento ME,'EPP, conforme modelo no Anexo 11.

6.3. Declamção de Inexistência de fatos supcwrnientes impeditivos de babilitação, na forma do § 2" do anigo
32 da Lei Federal 8.666,/93, assilada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo lll.

6.4. Declaração assinada pelo representaute lcgal de couhecimento do EditâI, contbn e rnodelo no Anexo IY

ó.5. f)eclaração assinada pelo represeltallte legal da licitante de que estii cümprilldo o disposto no inciso XXXIII
do artigo 7" da Constituição Federal, na forma da Lei n" 9.854199. conforme modelo do Decreto n" 4.358102,
conforme modelo no Aaexo V.

6.6. Declaraçao assinada pelo representante lcgal de VeÍacidadc, a qual declaÍa cumprir os requisitos de
habilitaçào e que as declaraçóes informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5' do art. 26 do decÍero
10.024/2019 e cnn{orme modelo no Aoexo VL

6.1.3 QualiÍicação Econômico-Financeira:

6.1.4 RegularidadeTrabalhista:
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ó.7. Declara$o assinada pelo representante legal de GaÍantia Contrarual, a qual declara cur c9-!ITe1to. u9

.)(glA" ,, aài A, que concorda im elüegar a'garantia contratual. conforme prevê o AÍtigo, n'. 56 da Lei o"

8.óã6, no ato da assinatura do cl)nÍato, conforme modelo uo Anexo VII'

ó.8. As certidões valerão nos pÍazos que thes são próprios: bexistindo esse prazo' reputar-se-ão Yálidas por 60

(sess€na) dias, contados de sua expedição

6.9 Caso ua documentação da licitante dona da proposta mais vartajosa seja constatada a existêlcia de

atguma .estriçao no que tange à regularidade fiscal e tiabalhista, a mesma será co,vocada para' no prazo de.5

i.ir.o) aa, ot lr, apás a aeãlaraçio do vencedor. comprovar a tegularização. O prazo podeÍá seÍ prorÍogado

i", lóA p.Àa", ; critério da aámiristlação pública, quando requerida pelo liciarte, mediante apresertação

de justificativâ .

6.l0Aaão-Iegularüaçãolrscaletrabalhistarroprazoprevistono-subitemanterioracanetaÍáainabilitação
rio licita,te, ,"rnir"luiró das sançÕes previstas ;eÍe Édital. _sedo facultada a conYocação dos licitantes

i...narooi.r, ,uàúm de classificação. Se, na or6em de classificaçào, a outra licitante tenha alguma restriÉo

na documeotação fiscal e trabathista, será concedido o mesmo prazo para regularização'

6.I1. Em nenhuma hipótese será conc'edida PÍorrogaçáo de prazo para a^pÍesentação dos documeltos exigrdos

puru u frut,fituçao, onde deverá cumprir às noáas do i1..."ó l0-0242tq, onde apcnas será permitida

!""qrà.ouf-"*. á i*chrsão de dcrumÉntos que coroboÍem com a habilitação através de dillgê'cia, salvo itern

10.10.

6.12. As certidões expedidas pela Iutemet, estão condicioÍrada's à verificação de sua autenticidade nos sites de

cada óÍgão emissoÍ.

6,l3.AslicitantesarcaÍãocomtodosos«rstosdecorentesdaobtení]áoeapreseotaçàodosdocumeLlo§paÍa
rr"uiiit"ç_, 

" 
pr"p"§ta de preços inicial e os documentos de habilitação deveÍào seÍ anexados coocomitante ao

,"d;;ã;;pá" oo ,irie-u, ,. a..iaÍaçôes e proposta inicial dercrão ser assiladas digitalmente aÍavés de

ut]rinututo áigiint, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade'

ó.14. Seráo inabilitadas licitantes que râo arenderem às exigêneias do presente Edúal e seus Anexos' sejam

á;;r";-;;;.;;- üregularictadeJ, e diíicutrem o andameuro do processo Licitatório. que discordem das

Cláusulas à normas do Edital, estanclo fora do prazo preYisto de lmpug:laçáo coaforme o art 24 do D€cÍeto

10024i 19.

6.15. Documentos anexados tlo poltal que não foram solicitados no edital' teúo a mesEa alálise e julgamerlto

conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados

7. DAS ORIENTAçÔES TÉCNTCAS

7.1. A Equipc de Apoio através de seu Pregoeira(a)esclarecc que a cotação do Íeferido pregào far'se-â pot meio

de laacesem valores uniuirios dos itens com apreciação do mentlÍ preÇo'

8.1.A LICITANTE §erá lesponsável por todas as ÍansaçÕes quc furem t'fetuadas em seu nome no si§tema

eletrônico. assumildo como ítrmes e verdadeira§ suas pÍopostas e lalrces-

8.2.lscumbiÍáaindaàLICITANTEacompanhaíasoperaçÔesnosistemaeletrônicoduranteasessãopública
á;i,;;;á;};;"d" *sponsável pelo ônus dàcorrente diperda de uegócios diante da inobseÍvâucia de quaisquer

mensagens emitida§ pelo sistema ou de sua de§conexão'

ISTÀ DE P,RI.Í ,(
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8.3. A paÍticipaÇão no Pregào dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequeDte
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamelte poÍ mcio do sistema cletrônico. até às 07h30mir (sete

horas e trinta minutos) do dia 22 de abril de 2022. (Horririo de Brasilia).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverâ manifestar, em campo próprio do
sistema eletÍô[ico, o pleno couhecimento e ateudimenao às exigências de habilitação prevjstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deveÍá ser apresentada poÍ meio de preenchimento da planilha existente no sistema
Portal de Compras Br, sendo obÍigatódo o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" nào ideutifrcando
a emplesa, "Yl Uait{rio" (valor uniuírio), "M Total" (valor toral) e "kazo de enEegÂ" (o prazo de execução
não poderá ser sup€rior ao constante no Termo de Referôncia).

8.5.1.A pÍoposta comercial, rleste momento, não deverá co.ter dados que identiÊquem a
Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerra[rento do recebimento de proposras, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Br para retiÍar. alterar ou complementaÍ a proposta foÍmulada. A paÍir do
inicio da sessão pública, não podeúo ser alteradâs ou retindas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitarte seja declarada vcncedora do prcslntc pÍegào, esta deverá encaminhar, pcio
Ponal de CompÍas Br a côpia da proposta no endereço.l]!BJ-:f.!1Àtü.!r}1]plÀibllo4-blde acordo § 2" aí. 38 do
Decreto 10024/ 19, teudo como tempo limite o prazo miuimo esrabelecido no decreto lederal supracitado.

8.i.1. A licitante deveú ennegar à Comissão Permanente de [-.icitação cópia da proposta de
preços negociada e a planüha dc preços em Excel com a descriÇao completa do objeto ofenado,
agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive banciirios e devidamente assinada
p€lo seü rcpresentante legal.

8.8,1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

8.8.2. Preço Uoitário e total, expressos em rcais;

8.8.3. Especificação clara do objcto, de acordo com o Ancxo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execução cooforme defiÍrido no Anexo l: Termo de Reíerêucia;

8.8.5. Dedaração de que sua proposta comprceude todos os tributos, despesas ou encargos de

qualquer natureza, resulralte do fomecime Íltolserviço;

8.8.6. Os seguintcs dados da licltantc; Razão Social, crrdereÇo, telefo[c, E-mail, Dúmcro do CNPJ,
oome do banco, o código da agência c o ntimelo da conta co[entc e PÍaça de pagamento.

8.9. Declaíação expressa de rotal concoldância cotrr os rermos deste Erlital e seus Aoexos

8.10. Não serão consideradas as pÍopostas com alteruativas, drvendo as licitâirtes se limitarem às especúicaçÕes

deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da pÍoposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes,
liberados dos compromissos assumidos.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter



Folha:
Rubrica:

PREFEITI-rRÁ llltrNlCIPÂL DE SÁO BERNltRDO
E\ tÀDo Do rt.ruttt io

pR.{ÇA BERNARD0 coELHo DE AL,\lElD.r N' 862 - c ENTRo - s.io BERN.{RDo/§r-{
C\PJ: 06.125.389/0001-88

8.12. O prazr:r de eltregalexecuçáo será o estabçlecido no Arexo [ - 1'enrro de Rcferôlcia.

8.13. Serão desclassificadas as propostils que nào atenderem às exigôncias do presetrtc Edital e seus Ancxos,
sejam omissas, apÍeseatem irregularidades ou defeitos, capazes dc difiçuitâr o.julgameoto, bcm como aquela§
que apresentem quaisquel ofetas de vantagerr não preyistas leste Edita,. ou preços € yautagels baseadas nas

ofertas das demais licitantes.

8.14. As licilantes arcaÍão com todos os custos decorentes da eiabolaÇão e apreselaação de suas propostas

9.1. A partiÍ das 14:00h (quatorze horas) do dia 22 de abril de 2i122, terá inrcro a sessào pú bLrci do PR E C A O
F.I,ETRONiCO SRP N" 019./2022, com a divulgação das Propostas cle Preços recebidas e, após análise, inicicr
da etapa de lances, confolÍne Edital.

10.1. Pirra o objeto licitado, haverá a disponibíiCade do sistema para a formul:rção de lances pelas Licitantes,
cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tentlo por amparo legal aquel.'s pievistos no Dcseto
n' fi.424/ 19.

10.2. lniciada a etapa competitiva, as licitartes podcrão ercamiahar lances exclusivameltc pôr meio dc sistema
eletíônico, sendo a licltaote i&ediatamente inÍbmada do seu Íecebimerto e respectivo horiiLrio de registro e

va1or.

10.3. As licitaltes poderão oferccer lances sucessivos, obsewatdo o horário fixado e as rcgrcs de aceitaçào dos
mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao rrtimo latce por ele oÍbrtado e registrado no
sistema.

i0.5. Não serão aceitos dois ou mais lauces de mesmo yalor, prevaleceudo aquele que lor recebido e registrado
em primeiro lugar.

10.6. DuÍaBte o rÍarscurso da sessão pública, Íts licitaates serão i[fomadas, em tempo real, do valor do meuor
lance registrado que teúasido apresentado pelas demais licitantes, vedada à ideoti6cação dâ detelto{a do 1ance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer <la ctapa competitiva do Pregão, o sistema eletÍônico
poderá permaflecer acessivel à licitantes para a rccepÉo dos lances.

10.7.1. O Pregoeira, quêndo possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem p§uízo
dos atos realizados.

10.7.2. Quando a descooexão persistir por tempo superioí a 10 (dez) mini.rtos, a s€ssáo do Pregão

:erá suspensa e terá rehicio sonlente após comunicaçào expressa do Pregoeiro aos
palticipantes.

10.8. A etapa de Iances da sessão pública trarsconel üormallren e, neste processo optou se pela N'{odo de
Disputa "ÁBERTO" ou seja por um período de 10 (dez) minutos os itens ficarâú abeÍto pÍa lalces sendo que

a panir do 8" (oitavo) milluto o sistema ploÍrogara o feciramento do irem prorroganclo o tempo de lance de

2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos elquanto houve lance, sem lauce o sistema cncernrá o item, sendo
vetcedor a menor oferta.
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10.8.1. O futervalo de iance utilizado para este processo é de 0,01 centavos.

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance podeá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofeÍta[do
conúapÍoposta diÍetamente à licitarte que tenha apresc'ntado o lance de mel}or valor, para que seja obtido preço

melhor, bem assim decidiÍ sobre sua aceitação.

10.I0. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentoÍ da melhor oferta deverá compÍovar a simação
de ÍegulaÍidade, mediaute encaminhameuto enfrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação e plaoilha da proposta em midia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confinnar a autenticidade da

documentação exigida confonne o art. 26 do decreto 10.024i 19 .

10.11.O Pregoeiro anunciaÍá a LICITANTE VENCEDORA irnediatameote após o enc.'ramento da etaPa de

lances da sessão pirblica ou, quardo íor o caso, apôs a negociaqào e decisão pelo Pregoeiro acerca da accitação
do lance de menor valor.

i l.l. Na aryilise da proposta clc pÍcços, será verificado o atcndirnento de toda-s as especúicaçõcs e condiçôes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos pleços obtjdos, o Pregoeiro dimlgará o resultado de iulgamento da

Propostâ de Preço.

1l.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceirável, ou se a LICITANTE desatendeÍ às exigências
de habilitação, o Pregoeiro examilará a proposta ou o lalce subsequente, l'eriÊcaado a sua aceitabilidade e

procedeudo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivarnelte, até a apunção de uma
proposta ou lalrce que atenda ao edital;

I1.3.1. Oconendo a situação a que se refere o incjso atrtedor, o Pregoeiro poderá negociar com a
LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. PaÍa filrs de julgamento das propostas, será obsen'ado o disposto no art. M ü Lei Complemeúar tro

123, de 14/ 12/2006: lnsritui o Esaruto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alteÍa

outros dispositivos legais. alteÍada pela Lci ComplemenraÍ n'. 147 de 07 de agosto de 2014, e sub§idiariamente,

no que couber, as disposiçôes da Lei n' 8.666/93 e suas alteraÇões posterio.es.

11.5. Pam julgamento e dassiÍicação das propostat será adotatlo o criterio de menot preço poÍ item.

observadas as especificaçôes técnicas defmidas Íto Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado apontado
pelo sistema será rejeitada.

1 I .6 PÍoposta arÍcmatarte abaixo de 30% (n ima por cento) do valor do valor de referência demomtrado aPó§

flase de lance será necessário a comprovaçao de composiÉo de custos e nota-s hcais de entÍada de cada ítem do

referido lote do anematante

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manilestar imediala e motivadamente, a intenção de

interpor recurso. ónica e cxclusivamcnte anavés do portal, parajulgamelto do Pregoeira, no texto da lntenção
de Recurso dcvc contcr os dados de idcutiÍicaÇào com nome da EmpÍesa e CNPJ, se accito a intençào lhc será

conccdido o prazo dc 3 (três) dias úteis paÍa aPresentação clas razÕes do rccurso, única e exclusivamente atravé§

do portal. parajulgamcDto c defclilnento ou oão dcfcrimento, Íicando os dcmais licitôBtes dcsde logo iutimados
para apÍesentarem contraÍÍazales ellr igual nún]ero de dias, única e exclusivamente atavés clo porla], que

começarão a coüeÍ do termino do pÍazo do reconenie, sendo-lhes asselprada vista imediata dos autos.
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12.4. Os autos do processo permaneceÍão com vista tianqueada aos iuteressados, ra sala da Comissão
Pemanente de Licitação da Prefeitura lvÍunicipal de SAO BERNÀRDO/MA, à Pça Bemardo Coclho de
Almeida 863-, Ceutro, SÃO BERNARDO/N.IA. durante os dias úteis, das 08:00h (reze hons) às l2:00h (doze
horas).

PREFEITTJRA i\II-INICIPAL DE SÀO BERNARDO
ES tÀDO DO llÀRr\HÀO

PR{ÇA BERNARDO COELHO DE .\L}lElD.{ \'862 - ( ENTRO - sio BERNARDO/i\1.{
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13.3. A falta dc rnanifestação imediata e motivada do licitaBte importará a decadêtrcia do direito de Íccorre! e

a adjudicação do objeto pelo Pregoeto ao vencedor.

13.1. O resultado de julgamento será submctido à Autoridade Con'tpctente para homologação

13.2. Apôs a homologaÉo da licitaçào. a LICITANTE \TENCEDORA scrá convocada para assinar o
coltt.ato, no prazo máximo de ate 5 (cinco) dias úteis, a contaÍ do Íecebimento da cotrvocaÇão e nas condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura lr,lunicipal de São BemaÍdo,/Ma. quardo a convocada não comparecer no prazo
estipulado no subitem l3.2, nâo apresentar situação regtl]aí no ato da assjuatura do conüato ou, ainda, recusaÍ-
se a assioá-lo, iljustiflcadamelte. convocaÍ as LIC]ITANTES remaDesccutcs, na ordem de classificação, sem
prejtuo da aplicaçáo das sanções cabiveis, obscrvado o disposto no subitem I 1.3.

13.4. O prazo de couvocação podeÍá ser pÍor'Íogado. urna vez. por igual periodo, qualdo solicitado pela pane.
dunnte o seu fianscurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PÍeÊitura N{unicipal de São

Bemardo;'Ma.

14.1- A licitante que ensejar o retardaÍneuto da execução do cefianle, não mantiví a proposta, falhar ou
fíaudaÍ na execuçào do objeto Iícitado, comportaÍ-se de modo inidôueo, fizer declaraçào falsa ou cometer fia ude
fscal, garantido o direito prévio da citação c da ampla defesa, ficarii impedida de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, pclo prazo de até 05 (ciaco) anos, elquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação p€rante a própria autoÍidade que aplicou a

Pena.

14.2. A penalidade será obflgatoriame[te registrada em Diário Oticial e no caso de suspersào de licitar, o
LICITANTE deverá ser descredelciado por igual periodo, sem prejuizo das demais cominações Iegais.

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

1,1 3 I Advertência:

14.3.2. Multa poÍ atraso a cada 30 (tri[ta) dias. no percetrual de lY/ô (dez pol cento), calculada
sobre o valor do contrato, caso oáo sejaÍt cumpridas fielmente as condições pactuadas;

14.3.3 Multa, moratória simples, de 0,4% (quatÍo decimos por cento), na hipôtese de atÍaso no
cumprinento de suas obÍigaÇôes conkatuais, calc.ulada sobre o valot da fatura;

14.3.4. Suspe$ão temporária dc paÍticipação em licitaí:ào e impedimento dc contratar com
Admilisnação poÍ periodo nào superior a 2 (deis) anos; e

12.2. O acolhimclto do recurso importará na invalidaçào apenas dos atos insuscetíveis de aprovcitamcnto.

,oc
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1,1.3..5

11.3.6

DeclamÊo dc ;nidoteidade para licitar ou cootrafar com a Administração Pública;

A aplicaçào da sanÇão prevista Do item 1.1.3.1, não prejudica a hcidêlcia q]mulativa das

penalidades dos itetrs 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, prircipalmentc, seln píejuizo de outras

hipóteses, em caso de reincidêtrcia de atraso na enkega do objeto licitadn ou caso haja

cumulaçàn de inadimplemeoto de eYentuais cotas mensais, expressamente pÍevislas,

iacultada a clefesa previa do inteÍessado, no priuo de l0 (dez) dias úteis.

15.1. Na Licitaçao para registÍo de preço não é necessário lndicaÍ dotaçao orçamentária, que sometrte sera

exigida pata a formalizaçàodo co[trato ou outlo ilstrumento hábil, conforme o Art. 7", §2' do DecÍeto Federal

ll" 7.892./2013 e alteÍaçôes.

14.4. As sânçôes PÍevistas ros itens 14.3.1, 14.34 e 14.3.5, podeêo ser aplicadas

conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3 3, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de l0 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva'se ao órgào colltmtante o direito de opta. pela

oferta que se apresentaÍ como aquela mais vantajoSa, pela ordern de classificação, comuuicaldO-se, em segUida,

a Comissáo Permane[te de Licitação - CPL, paÍa as proYidências cabiveis.

14.6. A seguuda adjudicatoria, occ,Íendo a hipótese do preÇo anterior, Iicará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

14.7 . A aplic?lção das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeirura lvlunicipal

de São Bemardo/Ma.

16.1. A co8tramção do objeto ticitado será efetivada mediaate Conüato, coaforme minuta constante no Anexo

VIÍI.

ló.2. O contÍato. que obedecerá às coldições estabelecidas neste Edital e seus A!1exos, estará vinculado

integÍalinente à este instrumento, implicando l]a obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as

obrigaçóes e condiçôes de fom€cimento especficadas neste Edital e seus Anexos

16.3 O presente Edital e seus Arexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste ceÍtame, farão Parte

inteliÍante do Conüato, iÂdependente de ttanscrição.

17.1. Ocorrendo desequilibrio econômico-fuanceiro do contralo, a -A.dministÍaçào podeÍá lestabêlecer a

relaÇão pactuada, nos rermo§ do arr. 65, inciso Il, alinea d, da Lei n" 8.666/93. mediarte comproYaÇão

documental e Ícquerimerto expresso do contratado

18.1. o§ serviços deverão sei etrtÍegues/executados, ra qualidadc, quantidadc c periodicidade especihcadas

no Termo de Rcfcrência - Anexo I deste Edital, sendo que a irobservância dcstas condiçóes implicará recusa

sem que caiba qualquer tipo r1e rec{amação por parte da iuadimplertte. A Coutratada obÍiga-se a subslituiÍ os

serviços que porventuta não atendam às especiÍicaçÕes. sob peua das sanções cabiveis'

J
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18.2. Os scrviÇos deleÍão ser entÍegues/executados ilregÍalmentc sem falhas, de acordo com as necessidades

dos alunos da rede muricipal de Ensino e seÍão cxecutadas conforme ordem de Fomecimelto/Seryiço.

18.3. Os serviços deverão ser cntrcgueslexecutados no local indicado no TeÍmo dc Reti'rência

ProcessqJllll4-.
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19.1. O pagametrto seÍá eferuado mensalmeote, refàrente aos Serviços Fomecidos' após a comprovaçào de

que a emprcsa contratada esú em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a

apíeseülação das CeÍtidôes Negadyas de Débitos como o IliSS, FCTS e CNDT- Certidão Negativa de Débitôs

Tiabalhistas, no prazo não superioÍ a 30 (tdnta) dias, contados da en trega da Nota Fiscal de execuçào do Objeto,

devidamen re ateitada pelo setor competes te. Será verificada também sua regulaÍidade com os Tributos Federais,

mediante apÍesentaçaó da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,

de Tributos e Coltribuições Federais e Divida Ativa da União.

19.2. É vedada expÍessameote à Íealização de cobrança dc forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança batcária, mediatte boleto ou mesmo o protcsto de tirulo, sob pena de aplicação das sançÓes

pÍevistas neste irshxmento e inrlenização Pelos danos decoraentcs

19.3. Nenhum pagamerto será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em §ituaçao iíegulaÍ
em desconformidade com item l9.l.

20. l. Qualquer pedido de esclarecimento em relàÇào a evetrhnir dúvidas na interpretação do presente Edital e

seus Alexoideuerá ser enviado, ao Pregoeiro respomável por csta licitaÇão, exclusivame[te oo endereço do

PoÍal de CompÍas Br www.comprasbr.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data lxada lo preâmbulo, as

solicitantes de esclarecimento devem se ideltiícar devidanente incluindo cpf ou orpj.

20.1.1.Em hipótese alguma serào aceitos p€didos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20-1.2.Os esclarecimeütos aos consulentes serào comunicados a todas as demais empresas que

teuham adquiÍido o FÍesente Edital.

20.i.3.O Pregcriro respondcrá aos pedidos (ie esclarecimentos no prazo de dois dia§ úteis,

contado da data de recebimãnto do pedido. e poderá rcquisitar subsidios formais aos responúveis pela

elaboraçâo do edital e dos anexos.

21.1. Conforme previsto no a11.24 do Dccrcto 10024,/ 19, até 03 (tíês) dias úteis antes da data fixada para

rccebimc,to das piopostas, qualquer pessoa poderá impugnar o at. convçrcatôrio deste Pregão, sendo que tais

impugnações deverãã rer manif"siadas exclusivamente por meio eletÍônico atÍaves do Portal de Compras Br no

endereÇo eletÍônico, v,r*rr.contprasbr.com.'Drno prazo nenciolaclo

21.2. A impugÊação uão possui efeito suspensivo e caberá ao Prcgoeira, auxíiado pelos responsáveis pela

elaboraçao do ãdital e dos ancxos, clecictü sobrc a inpugnaÇão Bo prazo de dois dias úteis, cortado da data de

recebimento da impugnação, conlbrme estabelcci<Io no § l" do art. 24 do Decretu 10024/ l9;

21.3. Acothida à impugnação contra o aro con'/ocalólio, seÍá designada nova data para a Íealüaçâo do

certame:

2l .4. As impugnações protoct)ladas irtempestiva.menle scÍão desconsideradas

DrO Prt í)
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21.5 As empÍesas qu€ lrão entliuem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital ro prazo e§taklecido art.24
do Decreto 10024,219, ou participaÍem do pÍesente certame automaticamente estão concordando com todas as

cláusulas e regms prevista lesse Edital.

22. l. Os casos não preyistos e as dúvidas deste Edital seíão resolvidos pela Comissão Permanente de LicitaÇão,

com base à legislação que se aplica a modalidade Pregào, sob a egide da Lei n'' 10.520/02 e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da ki n" 8.666/93 e suas alteraçóes po§terioÍes.

22.2. Fic assegrrrado a PreleituÍa Municipal de São Bemardo,/l\4a dieito de. no interesse da Admitisüação,
anulaÍ ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presellte licitação, por razÔe§ de interesse público
decoÍrente de fato superveniente devidamente compÍovado, pcrtinente e suficientc para justificat tal cotrduta,

devendo anulála poÍ ilegalidâde, de t:ficio ou por provocação de terceiros, media[te parecer escrito e

devidamente fu udameotado.

22.3. 
^ 

participaúo neste Pregão implicará na aceitaÉo integral e irreüaláyel de suas lormas e obser,rância

dos preceitos legais e regülaroentares, ressalYadas o direito de impugnaÇão e de recuÍso.

22.4. O obleto da presente licitaÇão podeú sofrer acri'scimos ou supressões, conforme previsto no § l" do Ârt.
65 daLei8.666/93.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para â ah{tura da sessào da licitaçáo, ou ocorrendo qualquer

fato superveuiente que impeça a realizaÇão do ceúame na data marcada, a sessão seÍá automaticamelte
íallsferida para o prirneiro dia útil subsequenre, oo rnesmo local, endereço eletrôrico e hoÍário a[teriormente
estabelecidos, desde que uão haja comulicação do Pregoeiro em contrário.

22.ó. O desatendimetto de exigências formais não essenciais nào impoÍtará no afastamento do licitairte, dede
que sejam possíveis as aferiçÕes das suas qualificaÇõ€s e a exata compÍeensão da sua proposta, duratrte a

realizaçào da sessào pública deste PÍegão.

22.7. Caso seja necessiiria à ilterrupçào da sessão, os autos do processo ficarào sob a guarda do Pregoeira, que

designaÍá oova data para a co[tinuação do§ tÍabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estaÍão à disposição cios interessados, gratuitamente, no endeÍeÇo do

Portal de Compras Br - endereço www.comprasbr.com.bÍ

22.9. O íomecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da e[trega dos matcriais, apres€ntar,

a dectaração de idoueidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças oü Fazeoda do Estado

que haja tiibutado a opetaçáo.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fa,jem patlÉ inrgraote, independentemente de transcrição, os

seguintes alexos:
23.1. I Anexo I - TeÍmo de Referêlrcia.
23.l.2Arexo II - Modelo de Declaraçào de enquadralnento de ME/EPP.
23.1.3 Anexo Itl -Modeto de Dedaração de incxistêlcia de ünpeditivos.
23.1.4 Anexo lV - Modelo de Declaração de Conhtrimento do Edital
23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menoÍes.

23.1.6 Anexo ú - i\4odelo de Declaração lieracidade

GERÀI§DÀ§ TXSPC

xüi



PÍocesso.ll!:)J.rz
Folha

pREFErruR^ NruNrcrpÂL DE sÃo BERNARDo
EST..\ DO DO M{R\\H.i{-)

pRÂÇÂ BERNÂRDo (iooLHo DE ,\LNlErD.\ \'862 - cE)irRo - sio BERNÂRDo/xtA
C\ PJ : 06. I 25.389/000 I -88

23.1.7 Arexo VII ' Nlfuuta da
23.1.8 Ancxo Vlll - Minuta

SAO BERN RIL DE 2022OI DE

tll



PREFEITTJRA }II-NICIPAI, DE §AO BERNÀRDO
F.\ I \tlo Do lt \R,\\H iO

PR-{ÇA BERNARDO COELHO DE AL}lErD,\ N" 862 - C ENl RO - 5ÃO BERNÀRDO/:\rÀ
C \PJ: 06.125.189/0001-88

AI{EXO I

Objeto

3

4

5

6

7

I
9
10

11

72

13
t4
15

16

L7

18

79

20

2L

22

23

24
25

NR TRECHO TIPO DE

VEíCULOS

KM/SEMANAL

200
464

540
340
260

310

330
180

150

819
266
290

150

200

120
200

200

80

100

1

2

PÁGUA/PEDRINHAS A SÃo BERNARDO

PÁG UA/PE DRINHAS/N. tsPERANçA SÃO

BERNARDO

SÃo BENEDITO A BAIXA GRANDE

PALMEIRA À BAIXA GRANDE

PITOMBEIRA À PEDRINHAS

SANTO EUGÊNIO A FORMOSA

ANAPURUS/MAMORANA

ENXU À 5ÃO BERNARDO

ENXU ÀCURRAIS

MOMBAçA A SANTO ANTONIO

CAJUEIRO À SÃO BERNARDO

CURRAIS A SÁO BERNARDO

CAMINHO VELHO A CURRAIS

SÂo RAIMUNDO A SÃO BERNARDO

BAIXÃO DO CAPIM/MAMORANA

ANAPURUS/MAMORANA

ALTO BONITO/SÃO BENEDITO

PALMEIRA A BAIXA GRANDE

SÃo BENEDITO, ANAPURUS À PALMEIRAS

ALTO BONITO/MAMORANA

sÂo RATMUNDo/coRrsco/MARREcA À sÃo
BTRNARDO

ALTO BONITO MAMORANA

JACARÉ/CIGANA À PORTEIRINHA

COCAL/MORRO

SÃo BENEDITO/MAMORANA

ôtritsus
ôr'ttgus

789
250

ôNTBUS

ôNreus
ôNraus
ôr{rgus
ôNraus
ôNraus
ôNrsus
ônraus
ôrrtrgus
ôNraus
ôNreus
ôNraus
ôtrttgus

VEICULO TIPO

VAN

ôuaus
ôNrBUs

ôNTBUS

ôlrrsus
ôr!rsus

ôNraus
ônrsus

MICROÔNIBU5

ôruraus

Registro de Preço para futuÍa execuçào dos scn'iços de transporte escolar para atendimento da
Prefeitura Municipal de São Bemardo./Ma

80

80
60

80

Processo: )í ,t 0 --lpotha: oaiil-
Rubrica.'_t__

EDITÂL DE LICITAÇÃO
pREGÀo ELETRôN'rco sRp N' 019/2022

A



Processo..'r' "
Folha:

PREFLITURA N'tJNICIPÂL DE SAO BERNARDO
EST.\DO DO U RÁNII iO

pR{Ç.{ BERNARDo coELHo DE .rLllEID\ N'862 - ( E\TRo - sio BÊRN.{RDo/§I-{
C\PJ: 06.125389/0001-88

LOTE I - TRANSPORTE ESCOLAR
\aR
LTNT
KM

VAI-OR
TOTAL
ANUÀL

UNDQTD K,\I
12 MESES

N"
ORD.

OBJETO

KN,I285.984NIBUS CONVENCIONAL
URBANO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
DE ACORDO COM AS NORMAS DO
CODICO BRASILEIRO DF TRANSITO
(CTB), COM CAPACIDADE MíNIMA DE 4.5

PASSAGEIROS SENTADOS, COM
COMBUSTÍVEL. MOTORISTA E

QUANTIDADE DE ONIBUS,
E SOLIC]TADO PELA GESTAO.

VE ICULO TIPO

MON]TOR.
CONFORM

KMVEICULO 'IIPO VAN-, COM CAPACID
PARA I6 I,UGARES, EM PERFEITO
ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO E

TODOS OS ITENS DE ACORDO COM AS

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PEI-O

CONTRAN, COM COMBUSTiVEL,
MOTORISTA E MONTIOR. QUAN'I'IDADE
DE VEÍCULO, CONFORME SOLICITADO

2496t\ADE

PELA GESTÀO
KNI2 88(l

CONVENC]ONAL URBANO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO
COM AS NORMAS DO CODIGO
BRASILEIRO DE TRÁNSITO (CTB), COM

MONITOR. QUANTIDADE
CONFORME SOT-ICITADO

MICRO NIBUSVL, CULO

DE VEICULO,
PEI,A GESTÃO

TIPO

EMOTORISTACOMBUSTIVEL,

VAI,OR TOTAL R$

LOTE II. TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCAÇÃO

YALOR
TOTAL

VLR UNTUNDQTDOBJE'I'ON"
OR
D.

M s121 o DE 02 (DOIS)

CONVENCIONAL URBANO DE ACORDO
COM AS NORMAS DO CODIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO (CTB), COM
CAPACIDADE
PASSAGEIROS
COMBUSÍVET,,
MONITOR.

MÍNIMA DE 45

SENTADOS, SEM
COM MOTORISTA E

NIBUSI.,OCA

VAT-OR TOTAL RS

I

3

I

I



Processolll;5Jx-
Folha: Oc.r
Rubrica: [- .,. -_

PREFEITURA }TLNICIPAL DE SAO BERNARDO
rs r,ruo oo tt rn.rlu io

eRAÇA BIRNIRDo coELHo DE ,\L]lElD.\ N" 862 -( ENTRo - s,io BERNÂRDolLtA
( \PJ: 06.125.189/ffi01-88

JUSTIFICATIVA

*os quantitativos expostos nestâ planilha são rneramente estimatiyos, cabendo a administraçáo pública do

Municipio de São Bernardo/Ma a decisão de contrataÍ num todo, crrr partc ou até m€smo não contrataÍ os itens
aqui especificados.

DO OBJETO:
Pregâo Eletrônico para Registro de Prcço do tipo menor preço por lote, apuraçâo por ítem que

tem por objeto contratâção de empresa paÍa execução dos sen'iços transporte escolar para

atendimento .1a Secretaria de Ed o da Prefeirura da Prefeitura de Sào Bernardo/Ma

Na Licitação nâo é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a

formalização do contrato ou ouío instÍumento hábil, conforme o Art.7', §2'do Decreto
Federal n" 7.892/2013 e alterações.

RECURSO
FINANCEIRO Recurso Próprios e Federal

DOTAÇAO
ORÇAMENTARI

Dotação Orçameutiiria:
Na LicitaÉo para regisro <ie preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que

somente será exigi da para a formalização do conüato ou outro instrumento hábil, conforme o
Art. 7', §2' do Decreto Federal no 7.892/2013 e akerações.

O presente prtxesso justifica-se pela necessidade de Empresa Especializada para a

PÍestação de Serviços de Transporte nos Bainos Rurais e Urbanos, f)estinado ao
Atendimento dos Alunos da Itede Púb1ica de Ensino do Municipio.

DA FORMA DA
EXECUÇÂO DOS

sEFl'tÇOS

Em relação aos vcículos. «rdo vcícultt prestador de transpoÍe escolaÍ deve:

Estâr Íegistado como taljunto ao DETRAN do Estado onde a atividade esá sendo exercida;

Sercm submetidos à inspeção pelo menos duas vezcs âo ano, quando serãoveriÍicados os itens

obrigatorios como cintos dc segurança c rerovisores, cntrc outÍos.
Exibir a faixa amarela com a inscrição "ESCOLAR" à meia alhra e em toda a extensão das

partes laterais e traseira da carroceda do veicukr;
Possuir equipamento legistrador instantânecr de velocidade e tempo, inalterávele em
perfeitas condiçôes de uso:
Possuir lanternas de luz branca, fosca ,ru amarcla dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lantemas de iuz u'ermelha, na extremidade superior da

parte traseil'a;
Possuir ciltos de segurança indepenricmes c cm perÍêitas condiçÕes dc uso em cada assento;

Ser autorizado pelo DETRAT.\ e ter o documento aft-rado na parte intema do veiculo, em

local visivel, contendo o nirmero máximo de passageiros permitido pelo fabricante;
Respeitar o limite máximo de passageiros permitido pelo fabricante do veÍculo-Álém das

exigências relacionadas ao veiculo de üansporte escolar.

OBJETIVO:



PREFEIl'T]RÁ I\II]IiICIP-{L DE SAO BERNARDO
ESTÂDO DO llARA\II,iO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ,\Ll\tElD.{ N" 862 - CENTRO - SÀO BERNÂRDOINIA
C'N PJ : 06. I 25.J89/000 I -88

Ser maior de 2l anos;
Ser habilitado pelo DETRAN na Cateqoria D; de acordo com sua categoria.
EstaÍ isento de qualquer infração graússima ou ser reincidente em infiações médias durante
os últimos l2 mese s;

Estar em dia com o exame toxicológico de larsa ianela de deteccao

odo condutor deve:

DA SUB
LOCAÇÃO DO

OBJETO

A Sublocação do Objeto é pcrmitida conforme Art.12 da Lei 8.666/93; Art.21 e29 daLcr
8.987/95; 21 inc.XII e 22, inc. IV da CF; Inc. II e Art. 37, Inc. XXI ambos da CF;

Art.2' CF; Art. 3 e 4 CLT: e Art.2'.82'ü Lei de Introducão ao Código Civil.

8.666i93 e alteraçôes

PRAZO E
CONDIÇÔES DE
PRESTAçÁO
DOS SERVIÇOS

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinarura e terá vigência de l2(doze)
meses

Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento.
Prazo: l5 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento Prazo irrevogável. O

Descumpdmento está sujeito as sançÕes administrativa§ e penalidades contidas no item 14,do

Edital
Por loteADJUDICAÇÀO

I,OCAL DE
ENTREGA

Sedc da Prefeitura Municipal de São Bemardo,'Mâ

UNIDADE
FI§CALTZADOR

A

VIG CIA DO
CONTRATO

PRAZO DE
ENTREGA

Secretário Níunicipal
Francisco das Chagas Can'alho

Processolrí 'iL0 )

Folha: oÂrt
nuuacaTIIE

Início: Conforme Ordem de Serviço.
Execuçâo O prazo para execução e prestação dos serviços desta licitação será de 12 (doze)

meses, contados a parrir do dia seguinle da assinarura da respectiva ORDEM DE SERVIÇO,
podendo ser prorogado de acotdo com o estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n."

Setor dc Compras e ConÍataÇôes da Preícitura lv{unicipal.



Processo: "í r r ( J)tr
loljh?: í%g_
KUDÍtca._É_*

pREFEtTURA NruNrcrpÀL DE sÃo BITRNARDo
LsrÂDo Do Nr.rRANu.io

pR{ÇA BERNARDo coELHo DE ,rL}lErDA N" 862 - c EvtRo - sÃo BERN..TRDo/}'r.{
( N PJ : 06. I 25.-]89/0001 -88

EDITAI DE LICITTIÇÃO
pRricÃo ulÉTnÔMco sRP N' 019/2022

llm. Sr.
Pregoeúo e demais membros da CPL
Prefeitura Muuicipal de SÃO BERNARDO./MA

RCI: PREGÀO ELETRÔNICO SRP N'C19/2022

Prczados Senhores,

(nomt'da
(endeÍcco comDleto)

--, ponador(a) da Caneta de lderttidade tr"
por intermédio dc seu representante legal S(a)

c do CPF

. CNPJ u" , sediada em

11"-, requer a Vossa Seohoria o alquivamento do prcsente instrumento e declaÍa, sob as penas

da lei, que se enquadra na cordição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar
n' 123, de 14/12/2006. código do ato: 3ló Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRES.A DE
PEQUENO PORTE

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

OT



Proces3o:')Lrl:l f 'l /

Rubrica;

PREFLITURA }IUNICIPAL DE SAO BERI{ARDO
EsrADo Do UAR\NH io

PRAÇA BERNARDO COELHO DE AL}IEID.\ N'8(,2 _ CENTRO _ SÀO BERNÂRDO/I\IÀ
Cr\PJ: 0ó. 125.389/000 l-88

(nome, cargo c assinatura do rcpresentantc lcgal da proponente,
em papel timtrrado da empÍesa, deviclame[te identificado)

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

EDITAL DE LICITAÇÀO
PRTGÀO ELETRÔNICO SRP N" 019/2022

ÀNEXO III

F

Ilm. Sr.
Pregociro c rlrmais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SÀO BÊRNARDO,,\iA

Ref.: PREGAO ELETRONICO SRP N' 019/2022

Prezados Scnhores,

O abaixo assurado, ua qualiclade de representanie legal da empÍesa (nome rla
emoresa) , CNPJ n" 

--, 

DECLARA. sôb a-s penas da Lei, nos termos do § 2", do
art. 32, da Lei u' 8.6ó6,i 93 que até esta daaa, llão ocoreu nenhum fato superveniente que se.ia impeditivo de

sua habilitação na licitação em epigÍatL.

dt: ?022

(nome, caÍgo, e assinatura do represenrank legal da proponenle,

:IA D§ I}t}T,DÍTI§'3§DEICLÀf,ACÀÔ INI

. ..í.....). ....... d.,



ProcesslÀ-l(. l,( ,/*Folna: íú^ r
RubÍicã::-

PREFEITUR.{ }tLNlclPÀL DE sÀo BuRN.,\RDO
EST..\DO DO \t,\R{\H.\o

PR,t('Â BERNARDO COELItO DE ALtlElDÂ \" 6(12 - ( E\TRO - SÃO BER\ÀRDO/II^
( \ PJ: 06.125..189/(X)01-88

em papel timbrado da empÍesa, devidameDte identificado)

UDITAL Dts LICITAÇÂO
PR.EGÃO ELETRÔNICO SR.P N" OI9l2022

ANEXO IY

tlm. Sr.
Preeoeto e demais menlbros da CPL
Pre"feinrra Mülici»al de SÀO BERNARDO \'lÂ

RCf : PREGÀO ELETRÔNICO SRP I'-"0I9/2022

Prezados Scnhorcs.

completo)
.-(nome da empresa)---, CNP.I ú" sediada em 

-(endereço

poÍ inleÍmédio cie seu represenr;;in te lcgal Sí(a)

poftado(a) da Caneira de ltlentidade n" eíi
iem pleno conhecimento do teferido riditâl e seus Anexos, lÉm colnü. que recebeu todos os documentos e

informafões uecessária-s. os quais possibilital'aÍl e coreta elaboração da resp€ctiYa proposta comercial, e por

lrão impuglra[ o presente E:iit:ll confornre aír. 24 do Decreto i002,1/ l9 ôu paÍiciparem do presente cefiame,

Declara por fim, qrie accita e se submcte à toda^s as condjÇões esrabelecidas no referido Edital e anexo§,

ueÍ açào contÍa ô teíerido edital. Por ser expressão da ve{dade, finno a presente

o CPF' n''___- DECLARA, que

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

abdicando de recorrer de quafti

& 2422



Rubrica:

PREFEITT]RA LIUI\ICIP,\L DE SAO BERNARDO
EsT.{DO DO v.rUtU.iO

pR.{ÇA BIRN-{RDo coELHo DE ALxlElDÂ N' 862 - ( E!TRo - sÃo se ni(-rnool]\r-r
C\PJ: 06.125..]89/0001-88

(nome, cargo, c assilatura do rcpresentantr legal da propollcnte,
em papel timbrado da empÍcsa, devidamentc ideÍtificado)

(OtseÍv'ação: em caso afirmativo. assilalar a ressalva acinta)

EDITAL DE I,ICITAÇÃO
PREGÀO ELETROMCO SR? N' OI9/2022

ANEXO V

Ilm. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
PrefeituÍa lvÍunicipal de SAo BERN,ARDO/N'íÀ

RCf.: PRECÃO ELETRÔNtCO SRP N"OI9i 2022

Prezados Senhores,

(noit dâ emDresa)
(cndcreco

, CNPJ n"
,, poÍ i.termédio cie seu representante

, seúada em
legal Sr(a)

portador(a) da Carteira de ldentidade n" --.-----_ e do CPF

n" , DECL,ARA, paÍa fins do disposto no irtcisÇ V do ar(. 27 da t.ei üo 8.666, de 21 de juthir

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outtúÍo de 1999, que não emPtega menor de 18 (deztteze) ano§

em úabalho notumo, perigoso ou insalubÍe e nào emprega nenoÍ de l6 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos. lla condição de apÍendiz ( ).

nicr§o x»ul1 Du A.RT. 7" D.{ C
DECI.ARÀC I ,, CT A( a)t ,T I

it,{Õ.§IT(I

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

(llome, aíl.rgo, c assinatuÍa (io rep.ésçltantc legai (la ploponclltc,



Folha;
E,ubÍica;

PREFEIl-(]RÂ §'IJNICIPÁL DE §ÃO BERN;IRDO
ESTADO DO \TAR \H iO

pRÂ(:A BERNARDO COf LHO DE ÁLi\tEtD-{ N'862 - C f NTRO - S,iO BERNÀRDOi}I.{
CNPJ: 06. I 25.389/0001 -8ti

em papel timbrado da €mpÍesa, devidamerte identificado)

(Observação: em caso afi§l:alivo, assinalar a ressalva acima)

EDITAI DE LICITAÇAO
PREGÁO ELETRONICO SRP N' OI9l2022

ANEXO VI

ttm. Sr.
Pregoeto e demais membros da CPL
Prctêitura Municipal de SAO BERNARDO.TMA

Rei: PREGAO ELETROiT-lCO SRP N'Ol9r'2022

Prezados Senhores.

ínome da
(endereco completo) 

-, 
por blermedio de seu Íepresentante legal Sr(a)

, CNPJ n" _ , sediada em

e do CPF

d.e 2l)22

, porrador(a) da Cartcira de IdeDridade ú"
n" , DECI.ARÂ, cumprir os rcquisitos dc habilitaÇào e que as declaraçires informadas sào

veÍidica§, confotme paÍágÍafos 4" e 5' do art. 2ó do decreto 10.021/2019

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

(lomc, cargo, e assinatura (io represcntante lcgal da pÍopouente,
em papcl timbíado da en)presa, devidame[tc identificado)



Piocesso: i /

FO lha:
ilubÍlcA:

pREFETTURA nurtclp.,tl oe sÁo BERIiARDo
ESTADo Do trARÀNHÁo

PRAÇA BERNARDo c-oELHo DE ALNTEtD.\ N" 862 - ( ENTRo - sÃo BÊRNÂRDo/II.{
C :,,Í PJ: 06. I 25.J89/0001 -88

(Obsenâção: cm caso afumativo, assinalaÍ a ressalva acirna)

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

VALIDADE: 12 (doze) meses cootados ô paíir da data de sua publicação no Diiirio Oficial da União ou
do Estado do Matanhão ou do municipio d€ SÀO BERNARDO/MA/N.ÍA

sede
Pelo pÍesente instÍumento, c I'{ur cipio de SAO BERNARDO/MA, Estado do Malanhào, com

administrativa, na Prefeitura }lunicipal, localizada rra

. inscrita no CNPJ sob o n"
, RESOLYE_, representado neste ato pelo gestor Íesponsável

Íegistrar os preços da empresa
com sede na

inscrita Do CNPJ sob o D"

, CEP: *- , cidade , rcpresentada
pelo nas qua[tidades estimadas na seçào quatrc desra Ata de RegistÍo dc
Preços, de acordo com a classlhcaçâo por elas alcaDçada por item, atelldeodo as condic.ões previstas no
instÍumento convocatório e as colstaotes desÍa Ata de RegiJúo de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constaD tes da Lei n". 8.666/'93, Lei n'. l0.520,'2002, Decr€to nr 10.024 /' 19, Lei Complementar rÍ'. I23,/ 2006 e
suas alteÉçÕes, e em colformidade com as disposições a seguiÍ:

l.l - A pÍeserte licitação tem poÍ objeto o Regrstro de Freço para futura execução dos servicos de üarsporte
escolar para arendimento da Prefeitua \Íunicipal de SÃO BERNARDO,/I\íA, confbrme coÍrdíçõ€s e
especificaçóes constaotes nesta Ata, no Ediral e seus anexos.

1.1.1 - Este instÍumeuto não oiniga aos ORGÁOS E ENTIDADES a firmarem coÍrüatâço€s nas quanddades
estimadas, pod€ndo ocoíer licitaÇões cspecificas paÍa aquisiçiio do(s), obedecidas a legislação pertinente. sendo
asseguÍada ao detetrtor do rcgisno a preferêniia de fornecimelto, cm igualdade de condições.

rur:.r.r::,:1\,1IN1fI;{tB.Â ÀTÀ I}§:§B§Í§i'fR§tt}A lrRltc{l&llf-. -----:,r::::r:r,,
PRIGÃO ELETRONI( O SR? Ii" OI9l]022



Piocesso:íf r )O)1
ffi.

lorl?i_-ot2_xuonca:_l_ 
-

PREFEITURA 1\IT]NICIP,4.L DE SAO BERNÂRDO
És IADO DO }l{R.tNIt.-U)

pR{ÇA BERNARD0 coELHo DE ,\Lr\rElD\ r" 862 - c E\TRO - s,io ge nl.{nooln.r
C\PJ: 06. I 25.189/0001-88

2.1 - Á Ata de Regisüo de Preços, durante sua vigência, podeÍâ ser utilizada por qualquer órgAo ou eltidadc
da AdministÍação inclusilt autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda
de regime próprio que Íão tenha paÍticipado do ceÍame licitatóÍio mediante pÍevia consulta ao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que nào participaram do registlo de preços, quando desejarem fazel uso da Ata de
RegistÍo de Preços, deverão manifestaÍ seu interes§€ junto ao ôrgão geÍerciador da Ata, pala que este indique
os possiveis fomecedores e respectivos preços a serem praticaclos. obedecida a ordem de classificaçào.

2.3 - Catterá ao fomecedor beneficiário da Ata de Regisúo dc Preços, observadas as condiçôes uela
estabclecidas, opta{ pela aceitação ou l1ão do fomecimento, indcpendentemente dos quantitativos registrados
em Ata. desde que o fomecimento nào prejuclique as obrigaçÕcs atterjomrente assumidas.

2.4 -,As aquisições ou coDtrataçôes acticionais, não podeÍão cxceder, por ôrgào ou poÍ entidade, a 5oorir

(cinquenta por ceuto) dos quantitativos registrados ua Ata de Rtgistro de Preços duraote sua vigência, e ainda
o quartitativo decorrente das adesÕes à ata de regjstÍo de preçor não poderá exceder. na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado lra ata de reglstÍo de plecos para o órgão gererciador e para os órgãos
panicipantes, indepetldentemente do l]úmeIo de órgàos llão piúticipantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da Iegislaçâo vigente

3.2 - A PÍesente Ata terá validâde de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação uo Jomal ô6cial do
Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participatte desta ,Ara de Registro de Preços é a Secretaria ll'Íuuicipal de ,Arlmiuistração;

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou prcdütos regisüados nesta Ata eocontram'se
indicados na tabela abaixo:

5.I - Os itens registrados devc.ãi) seÍ exe(uriadcls conforme rcflno de relerência do EdiÍal de forma ftaciouada
(se necessário) e couforrne isrem solicilados pelo seloÍ compelente.

VALOR
TOTAI,

E\IPRESÂ DÊSCRr(_-^O
DO n Ft!Í

}[A.RCA. u\u QUAtiT VÀLOR
I ÍNITÁRIO

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforn1e soiiciúçào e pedido efetuado pelo depa{amento de
compras da PreGimra N4unicipal de SAO BERNARDO/Mê .

3.1 - O gerenciamento deste i[strumento caberà a Prefeitura N'luuicipal <ie SÀO BERNARDO, IUA .

I
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6.1 - Executa,r o foraecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de accxdo corl as

especificaÇóes do edital, respo[sabihzando sc por clentuajs prc'juizos decorrentes do descunpdmerto das
cundiÇôcs errabclúcidas.

6.2 - Prestal os esclarecimentos qüe fi:lreh solicitados pela Prefeitura N{usicipal, cujas reclamaçôes se obrigam
a aterder prontamelte, bern como dar ciência mediatamente e por escritc, de qualquer anormalidade que
verificar q,rzndo da exeçt:4ô 

|9§:atas 
d9 su1",:l.oliElilidad:l 

,

6.3 - PromoyeÍ todos os meios necessários à garaoú da plcna operaciomlidade do fomerimento. inclusive
consideíados os casos de pSeve ou paraiisação de qualquer natuÍeza:

6.4 - A falta de quaisqua ite[s rrrjo fomecimcnto ilcumbe atr detettor do preço rcgistndo, não poderá ser
alegada como motivo dc força maior para o atrasô, ná cxecucào ou ioexccuçào dos serviços objcto deste edital
e não a eximirá das pe[alidades a qrrc csá sujcira pelo l1ão cumprinento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas:

6.5 - ComunicaÍ imediatameote a Prefeitura Municrpal qualquer altençáo ocr rrida no endereço, cortta bancária
e outrasjulgadas necessárias paÍa o recebimento de corespondência;

6.6 - Respeirar e fazer cumprir a legislação de segurança e Admir,isftação no tuabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertineutes;

6.7 - Fiscalizar o perÊito cumprirneato rlo forllecimenro a que se obrigou, cabendo-1he, inÍegaimeirte, os ônus
decorrentes. 'Ial fucalüação dar-se'á independentementc da que seú exercida por esta Prefeitún;

ó.8 - indenizar terceiros r:zou à própria Prcfritura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua paffe,
pelos dalos ou prguizos causados por sua cuipa ou dolo, devefldo a co[tratada adotar todas as medidas
pleventivas, com fiel observância às exigências das a[toridade$ competerrtes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer Os sefliços, corrforme estipulado ireste editai c de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso ta execução caberá penalidade c sanções previ:tas no ilem i2 da presente Ata

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordern de Foniecimeotrl dos ite.s regístradosi

7.2 * Fomecer à empresa a ser coltratada tl)dl§ as inirirmaçoes e (sclarccimentos qüe yelham a ser solicitados
relativameÍte ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á e[]pÍesa Írâs condiçÕÉs estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa corrratâda, todê e qualque, inegularidade constatada durante o
Íecebimento do objeto;

7.5 - NeLhum pagamento seíá efetuado a empresa dete,tora do regisrro, errquasto petdeBte de liquitlaçào e

qualquer obrigação. Esse fato oáo será geÍadot d'e direito a rei.trs?unento de p:eços ou a atualização moÍletária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagameI]ro altecipado;

7.1 - Ftçczlr,ar a execuÉ{) das Jbr;gaçi,es ;rssuntid,rs ptlo col]tr.rradn.
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8.1 - O pagamelto será efetuado até 30 dias após a emissão da [ota lscal devidamentc atestada pela SecleüJia
respolsável;

8.2 - O ColtÍatado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de

acordo com o especificado no Anexo I e sua progtsta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade ms l]ajtas fiscais em fatüÍas. estas serão devolvidas ao fontecedor,
para as uecessárias corÍeçõcs. com as informaÇões que motivaram sua rejeiçao. sendo o pagame[to realizado
após a reapresentação das notas fiscais e?n faturas.

8.4 - Nenhurn pagamento isentaÍá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidacies e

obrigaçôes, nem implicará aceitação definitiva llo fornecimetrro.

8.5 - O Contratarte llão efetuará paganento dc rirulo descontado, ou por mcio de cobrança em baDco, I'ren

como, os que forem negociados com terceilos por intermédio da operação de "faaorhg";

8.ó - As despesas bancárias deco.rentes de transferência de valores para outras praÇas serão de respoBsabúidade§

do Contratado. Almeida

9.1-Os preços registÍados manteÍ-se-ão inalteradr.rs pelo período de vigêlcia da presente Ata. admitida a revisão

no caso de desequilíbrio da equação econômico hnarceira irticiiú deste instrumeoto a partir de determinação

municipal, cabendo-lhe no máximo o repaJse do pcrceotual dcrerminacio.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultÍapassar os preços praticados no mercado,

mantendo,se a difereoça p€rcentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigeute

no mercado à época do registÍo;

9.3 - Caso ô pÍeço registrado seja superior à mér:lia dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,

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

9.4 - FÍacassada a negociaçào com o primeiro colocado a Prefcitura podcrá .esciudir esta Ata e convocar, los
termos cla legislação vigente, e pelo pÍcço da primt'üa, as demais empresas com preços rcgisuados, cabendo

rescisão desta ata de regisno de preços e nova licitação em caso de fracasstl na negociaçâo.

9.5 - Será coosideüdo compativeis coro os de mercatlo os prcços registrados que forem iguais ou infcriores à

média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A preseote Ara de Registro de Preços poderá ser cancelada <ie pleao direito, nas seguiDtes situaçÔes;

a) euando o fomecedoÍ Írâo cumprir coio as obrigaçôes consrantei no Edital e uessa Ata de Regi§tro de PÍeços;

b) eua[do o fomeced,:r der causa a rescisão administrativa cla Nota de Empenho deco.re[le deste RegistÍo de

Preços, nas hipóteses previstas nc.,s incisos I a Xll, XVll e XVlll do aÍt. 78 da Lei 8.66ó193;

c) em quaisquer hipôteses de execuçào tctal ou paÍcial da rcquisiçào/pedido dos serviços decorterte deste

registÍo:

d) os preços rcgisttados se apresentarerr) st pct iores aos praticaLlos no mflcado;

MEN'fOt0. po cÀ
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f) descumprk qualquer dos itens da cláusula sexta ou sédma.

10.2 - Ocorrendo cancElaÍncntô do preço registrado, o foruecedor scrá informado por conespondência, a qual
será juntada ao processo administrarivo da prcselte Ata.

e) por razÕes de inteÍesse público devidamente demonstrâdas ejustificadas;

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comu[icação será feita por
publicação no Jomal Oficiâl do Estado,'MA, cousiderando'se cancelado o píeçô registrado a pa*t da última
publicação,

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelanlento dos prcços regi$rados poderá lrão ser aceita peJa

PÍefeitura, facultando-se a esta leste caso, a aplicação das penalidades previstas so Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, ces$!Íão toda-§ as atiyidâdes do Fornecedor, relativas ao
fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeihrra nào se utilize da preÍrogativa <ie cancelar esta Ata, a seu exclusivo crite.io, poderá
suspendeÍ a sua execução e/ou sustaÍ o pagamento das ÍàtuÍâs, até que o Fornecedol cumpra integralmeote a

condição conratual h&ingida.

10.7 - A Ata de Regisho de Preços será cancelada automaticamente na-s segui[tes hipóleses

a) PoÍ decurso de prazo de validade;

I I - I - Os pÍeços apÍeseltados na proposta devem incluü todl)§ os custos e dcspesas, tais como: clstos diretos e
indiretos, tributos incid€ntes, Éxa de administraÇão, sewiços. eocargos sociais, trabalhistas, s€guÍos, fÍetes,

Iucro e outuos necessários ao cumprime[to integal do objeto desta.Ata de Registros de Pleços.

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à costÍatada a

multas, co[soante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.óóó193, incidertes sobre o valor da Nota de Empenho, na

forma seguinte:

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

b) a partir do ó" (sexto) aÉ o limite do 10" (decimo) dia, mutta de 04% (quaho poÍ cento), caracteÍizaudo-se a

inexecução total da obrigaçào a panir do I l" (decilno primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançõcs comiradas no aft. E7, i. lll e lV. d^ Lei8.666/93, pela i§execuçâo total ou
parcial do objeto adjudicado, o lr.lunicipio dc SÃo BERNARDO/]V1A, atÍavés da SecretaÍia Municipal de

Administação poderá, gara[ticla a previa e ampla dcfesa, aplicaÍ a Conúatada multâ dc ate 1070 (dez poÍ cento)
sobrc o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a ÍetÍar a nota de empenho iDjnstilicadam€nre ou se não apresentaÍ situaçào
regular uo ato da feitura da mesma, garauticla prévia e ampla deícsa, sujeitar-sc-á as seguintes p€nalidades:

12.3. L Multa de ate 10% (dez pcr ceuto) sobre o valor acijudicado;

DAt
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12.3.2. SuspeNáo temporáría de pa.ticipar de licitaçôes e impedimento de conúatar com o \{unicipro de SÀO
BERNARDO/MA, por prazo de até 02 (dois) alos, e,

12.3.3. DeclaraÇâo de ilidoneidade para licitar ou contratar com a AdminisÍação Pública iüuricipal.

12.4 - A licitante, adjudicaüiria ou contratada que deixar de entregar ou apÍeselltar documentação Íâlsa exrgida
para o certame, eusejar o retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a pÍoposta, falhar ou fraudar
na execuçâo do conüato, compoúar se de modo iniclôneo ou cometer fi'aude fiscal. garantida prévia e ampla
defesa, hcará impedida de licitar e contratar com o N4unicipio pelo prazo de até cinco anos e, se lor o caso, o
Municipio de SAO BERNARDO,/MA solicitaÍá o seu <iescredenciamerto do CadasrÍo de Forrrecedores do
Estado por igual período. sem prejuizo da açào penal coÍrespondelte na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta á contratada scrá automâticamc[te descontada da àtuia a que tizerjus,
acrescida de juros moratórios de I % (um por cento) ao mês. Caso a contratada Írào tcnha [er]hum valor a receber
deste órgão da Prefeitura N,lunicipal de SAO BERNARDO/X,LA, ser-lhc-á conccdido o prazo de 0-s (circo) dias
uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagameoto da multa, ,Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serào encamílhados ao óÍgão competente para que seja inscrita na divida ativa do
Municipio, podendo. ainda a Preleitula proceder à cobra uça judicia I da multa;

12.6- As mulras previstas nesta seção uão eximem a adjuclicaária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato puuivel venha causaÍ ao Municipio de SAO BERNARDO/NlA.

12.7 - Se a ContÍatadâ flão pÍoceder ao recolhimento da multa no pmzo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por pane da Secretaria Municipal de Administraçao, o respectivo valor scrá descontado dos üéditss
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Adminismção, c, sc estes não forem suficientes, o valor que

sobejar será encaminlado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do lv'Íu[icipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso. no ptazo de 0-§ (ciuco) dias úteis, a contar da ciêucia da
intimação, pode[do a Admi[isüação reconsiderar rua decisão ou nessc prazo e[caminhá-la devidamelte
informada para a apreciação e decisào superior. dertÍo do meslno prazo.

13.l - .As infiações penais tipi§cadas na Ler 8.6ó6,'93 seráo objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuizo das demais cominações aplicá7eis.

14.l - As despesas deconeutes das coítÍataçóes oriuntlas da pÍesente Ata de Rcgistro de Preços, coraerão à

conta de dotaÇão orçamentár ia do aoo em cuÍso, o'J das dernais que possam vir a aderü a presente Ata, ás quais

serâo elencadas em momento opoÍTuno:

l5.1 - As partcs frcam, ainda, adsriras às seguintes disposicóes:

I - Todâs as alteÍações que se fizerenr necessárias seÍãí, Íegistradas por inrennédio de Iavratura d€ termo aditivo
a pÍesente Ata de RegistÍo dc PÍeços.

II - vinculam-se a esaa Ata para firs de analise técnica.1u ridica e dccisão supei ior o Edital de Pregào Eletrôr ico

ISRP n".0l9r'2022 e seus Ànexos e a! prrpostas das licitantes classilicadas.

I

t
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Itr - É vedado caucio:lru ou utilizaí o coltÍaro decouerLt do pÍesente Íegistro para qualqueÍ op€ração

financeira, sem previa e expÍessa autolizaçào aia Prcíe;hiÍa.

ló.1- As paúes corlüatartes (,legem o Foro da ComaÍca de SÂO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão,

ao-n 
"o-prran,a 

para dirimir qiaisquer questôe; oriundas do pteselte contrattl, inclusive os caso§ omissos,

lu. nao pria.r.. ,"r resolvidos pela i'ia aàministraiiva. renunciaudo a qttalquer outro, poí mais privilegiad.r

que seja.

16.2 - e poÍ estarem de acül Co. as paÍies fiü,lirrâ i1 ;rr.jerlte Ài', err 03 1tÉs) via's de igral teor e lbrma para um

ió efeito'legal. Íicando uma ria arquivaüa ,la sece ,ja GoNTIUrT.{NTE, ra íxma do Aí. ó0 da Lei8.666/93.

sÃo BERNÀRDo,'\'IA - À/í,á.. ,-- rL' e,z 2..t?.2
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÁO ELETRÔNTCO SRP N. OI9l2022

ÀNEXO VUI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÁTO PE SRP N' /2022.

CONTRÁTO DE FORNECTMENTO QW ENTKE SI
CELEBRÀM A PREFEITÜRÀ MaNICTPÁL DE sÁo
BLRNÁRDO/MÀ, I:STÁDO DO MÁRJINTLíO F Á
EMPRESÁ (...).

Por esre instrumento paniculaÍ. a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNÀRDO/MÀ,
siruada à.........................., SAO BERNARDO/'MA'NLA, iuscrita no CNPJ sob o n" ..........................,
seste ato Íepresentada pelo prefeito municipal, Sr. ... .. ......... . ..... ponador do Cédula de
Identidade a" e do CPF n" .........................., a seguir denominada CONTRATANTE, e
aempresa............................, situada na iIscritanoCNPJsobou"..............................
nesteatorepÍesetrtadapelo...........................,Sr..................,poÍtadordaCeduladeldeutidaden"

e do CPF nn ............................, a seguir deuominada CONTRATADA, acordam e
justam flrmar o presente ContÍato, nc,s termos da Lei n" 10.520,/02, Decreto n" 10.024/ 19 e
sub'sidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.ó66,/93, assim como pelas cláusulas a scguir
expÍessas:

Cláasda Pimeiru - DO OB,IETO:
1.1. Registro de Preço para futura execução dos sc'rviÇos de transpoÍte cscolar para atc[dimento da

Prefeitura N{unicipal de SÃO BERI.IARDO./MA.

Clóttsda Squda - DO FANDÁMENTO LEGIL:
2.1.Este conÍato tem como amparo legal a licitação na rnodalidade Pregào Eletrônico SRP n'019i2022 e

rege-se pelas disposiçôes expressas ua Lei n" 10.520/02, Dctreto n" 10.024/ 19 e subsidrariamente, no que
couber, as disposições da l,ei n'8.6óó,/93 e suas alteraçôes posteriorcs e pelos preccitos de direito público.
A proposta de preços aprcseDtada passa a il]te8raÍ est( contrãtó.

Cláasda Tetceira - DO YÁLOR CON')'RATAÀL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contrriaute pagará à Coutratada o valor globnl cle R$

- 

(...), coltbrme descriçào clos serviços abaixo:

DESCRIÇAC DO PRODUTO N4,{RCA LI I] QTDE

(Tabela Tlustrat iva)

CIáus a Quaúa - DOS RECUR§O§ l'tN,lNC.FilliOSt

\.,UNIT V TOT,AL

I

ITEN,I

01

02

03

01

I

I
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4,1.As despesas decorrentes da preseute licitaçãoFerÍeÍão poÍ conta dos recutsos específicos consigtados tro

oÍçamento, classificada conforme atiáixo esfeciÍicado e demais dotaçôes que pol ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de foÍnecimento correspondente:
DOTAÇÂO;
Na Licitaçáo para registÍo de pÍeço nào c necessârio itdicar dotaçào orçamenúria, que somen te será exigida
para a formalização do contrato ou outÍo instrumento hábil. couforme o Art. 7", §2" do Decreto Federal n'
7.892/2013 e aheÍaçÕ€s

Cláusxla SeÍta -DO ÜORNECIMENTO E I,OCAL DA ENTRECÁ:
6.1. Os serviços deverão ser eutregues, na qualidadc, quantidade e periodicidadc cspecificadas no Termo de

Referência - Alexo I deste Edital, sc'ndo que a iuobservância desta§ coldiçÔes implicará recusa scm que

caiba qualquer tipo de Íeclamaçào por paÍe da inadimplentc. A ContÍatada ob.iga-se a substiruir os serviços

que porventura não atendam às especiÍicaçôes, sob pena das sanções cabiveis.

6.2. Os serviços deveÍão ser executados integÍalmente e de forma ininteÍÍupta.

6.3.Os serviços deverão seÍ enh€gues [o local indicado em cada Termo de Refetência, no horário das 09:00h

(treze hoÍas) às 12:00h (doze horas).

Clárlsvla Sétiaa - DO PÁGÁMENTO:
7.1. O pagamento seÍá efetuado mcnsalmeute, ,eferelte aos seruiçc,s fomecidos, após a comprcvação de que

a empÍesa contraBda está em dia com as obrigações pernlltc o Sistema de Seguridade Social, mediaute a

apresàntaçào das certidões Negativa§ de Dóbitos como o INSS e o FGTS. no prazo não superior a 30 (trinta)

dias, contados da ettÍega da Nota Fiscâl de fomecimento dos serviços, devidameÍte atestada pelo setor

conpetente. Será verificada tambem sua regulariüde com os Tributos FedeÍais, mediante apresentação da

certidão coojunta Negativa, ou certidáo conjuBta Positiya com efeitos de Negativa. de Tributos e

Contribuições FedeÍais e Dividâ Ativa da União.

7.2. i) vedada expressamente a realizaçâo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança barrcária, medianrc boleto ou mesmr) 0 protesto d€ títuIo, sob pena de aplicaÇão das

sançôes pÍevistâs neste iostrumelto e indenlzacào pelo§ danos deccrrentes.

7.3.Neúum pâgamento selá efetuíldo ao CONTR-{TADO aaso o rr}csll]o se enconÍe em situação iÍregular
peÍaote a Seguridade SJcial e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.As Notâs Fiscais deverào vir acompanhadas da respectiva oldem de fomecimento.

cháas.sla oitaw- DÀ RECOMPOSryÃO DO EQATLtBUO ECONÔMúCO-FWINCERO DO CONTRÁTO:

S.l.Ocorrendo desequilibrio econômico-t-lratlcciro do coutrato, a AdmiDistÍaçao poderá restabelecer a

relação pactuada, nos tl]rmos do an. 65, inciso lI. alfulea r1, cla i,e! rt'' 8 666193, medianre comprovaÇao

documental c requelimento exptesso do cotltÍatado.

Cláusrrb Noxo - DÁ FISC.<I;IZÁÇÀO:
9.l.ContÍatante indicará uma pessoa de seu prep'-rsto para cxe.ceí as atividades de fi§calüação dos serviços

recebidos.

Ck$uto Décina - DOS DIREITOS E RESPONS'48ÍLIDADES DÁS PÀRTES:

l0.l.Coastituem direit0s rla Conrratanre .cceber o objetQ deste Cootrato tas condiçÓes avençadas e da

Colrüatada perceber o valor aiustado lla fortna e i:razo cotlvencionados.
l0.2.CoDsritucm obrigaç()rs da Contratarla:

l) etrtregaj Os serviços às sua.s 3vpensas, ilo iccai indic"-do na cláusula sexta do Pres€lte
contrato:
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l0.3.Constituem obrigações da ConÍatante:
I) fiscalizar e acompârhal a execução do objeto deste Contmto;
II) eferuar o pagamento confome estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor pala acompanhar a execução deste Contratol
IV)comunicnr à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

C0ntrato.

Clá*srla Ncima Primcita - DA TROCÁ EtryNTAÁL DE DOCUtuÍENTOS:
ll.l. A tÍoca eventual de documentos eutÍe ?- Conara'úl1te e a CostÍalada, será rea]izada alravés de
protocolo.

11.2.Nenhrma outra forma será corrsi<lerada ccmo prova tle er'ltÍelia de documentos.

Cltiusula Dicima Segudrt - DA RESCISÀO DO CONTRÁTO:
12.1.4 rescisào do contrato teú lugai de pleno diteito, a criterio da Colrnatalrfe, itdependentemente de

interposição judicial ou extrajudicial, em conforrniCade com o ait 5-§, írciso lX, rla Lei n" 8.666.293 e suas

altemçÕes nos casos previstôs rros artigos ?? e ?8 da reÍêrida 1ei.

Cúiasalo Décima ?eÍceira - DÁS SÁNÇÓES E PEI'IÁ.íJD.4DES:
13- l.A liciÍarre que elsejar o retaadanlento da execução do ceÍaíne, trão mantiver a proposta, falàar ou
fraudaÍ na execuÇão do objeÍ.r licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração âlsa ou comete,
fiaude iiscal. gararrtido o direito prerio da ciÍação e da ampla deÍêsa, lir:ará impedida de licjaar e contrataÍ
com a Preleitum l\iuuicip;rl de SAO BEI{N.ARDO/M.\. peio prazo dc até 05 (cittco) a1ros, erquanto
perdurarem os motivos determhartes d3 puriiÇão ou até que seja promoviila a reabilitação peraste a própria
autoridade que aplicou a pena.

l

i,fOCeSSO.'r/ i^ r 4 \*-tjolha: .)çr-)
ftuDnca.-_l:_-

lI) fomecer Os seiviços, rrgoiosam€nte na-s especi{icações, prazos e condições descritas na
Clausula I - DO OBJETO e Ánexo l;

lli)C)s serviços deverão ser fbmecidos irtegralmente e constante no caso de píevimento
ininterruptâmente, no caso de rnanuterçào Ímpre qüe reqtrisitado conformc oÍdcm dc
produtos de acordo com as necessidades dos alulos da rede muricipal de Ensino .

IY) assumir todos os custos ou despesas que se fuerem neccssários para o adimplemento das
obrigacões decorrentes deste ContÍato;

V) Não hansferir, total ou parcialmeüte, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais arnpia frcalização por parte da CONTRÂTANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atetdeLdo às reclamaçôes procedeltes, caso ocorram:
VlI)comunicar à CONTRATANTE os eventuais cilsos Íbrtuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias út€is após a yeÍillcacão do f;rto e apiesentaÍ os docrmerros paÍâ â

respectiva aprovação, em até 05(ciDco) dias corrsecrtivos, a paitir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerar-los,

Vlll)atender aos encargos íabalhistas, prgvitlenciários, fucais c comerciais decorrentes da
execuÇão do prcsentc collÍaro;

]X)ma'lter duÍi.nte toda a execucã!.) do Con.rato. em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

X)a Contratada respooderá, de maneira absoluta e inescusávcl, pela períêita condição dos
serviços fomecidos, ilclusi]-e suas quantidades e qualidade. comp€tindolhe também, a dos
seryiços que não acritos pela hscalização da Contrataate deverão ser nocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da ContÍatada quaisquer acidentes que
porventuÍa ocofiarn na entuega dos seryjços e o rso irtdevirlo de patentes c r!'gistrJs.
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13.2.A p€tralidade será obrigatoriameote registrada no Diário Oflcial do Estado e no caso de suspelrsão de
licitaÍ. o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das demais comir:ações
legais.

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

13.3.1. Advcnêocia;
13.3.2. Multa por atÍaso a cada 30 (trinta) dias, no percertual de l0% (dez por cento),

calculada sobre o valor do conÍato, caso nào sejam cumpridas fielmente as cotrdições
pactuadas:

13.3.3. Multa, moÍatória sinples, de 0,4% (quano decimos por ceüto), na hipótese de afiaso
no cumprimento de suas otrigaçÔes contÍatuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporár ía de panicipação em licitação e impedimento de contratar com
AdministraÇão poÍ período não suPeÍior a 2 (dois) auos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contatar com a Administração Püblica.
13.3.6. A aplicação da sanÇâo prevista no item 13.3.1, nào prejrrdica a incidência cumulariva

das pcnalidadcs dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuizo de

oltras hipóteses. eln caso de reincidência de aÍaso na eutrega do objeto licitado ou
caso haja cumulaçao de inadimplemento de eventuais cota§ mensais, expressamelte
previstas, facultada a defesê pÍevia do írtcressado, no pmzo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos iterr 13.3.I , 13.3.4 e 1.1.3.j, podeÍão seÍ aplicadas coduntamente com os

itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a d€fesa prévia do interessado, no prazo de I0 (dez) dias úteis.

13.5. Oconendo à ilexecução de que trata o item 13.3, rcsetva-se ao órgão contratante o diÍeito dc optar
pela ofena que se apÍesentar como aquela mais vautajosa. peia oldem de classificaçâo, comuuicandcse, em

seguida, a Comissào Permanente de Licitaçao - CPL, para as providências cabíveis.

13.ó.A segunda adjudicatória, oconeudo a hipótese do Preço antcrior, ficará sujeita às mesmas coudiçÔes

estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previshs nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de SAO BERNARDO,/N[A.

Clóusula Décíno Q@* - DOS CÁSOS OMISSOS:
14.LOs ca-sos ornissos seÍão resolvidos à luz da Lei n" 1U.520/02, Decrero n" 5.450/05e sutlsidiâÍiarnente,
no que couber, as disposições da Lei rI" 8.666,/93 e suas alteraçôe§ Po§teÍiores, e dos Ptincípios gerais de

direito.

Cl,iusula Ncina Quinta - DO FORO:
l5.l.Fica eleito o írro da Comarca de SÀO BERNARDO/IUA, Esaado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidaii oriuudas da interpretação des(e contraÍo com exclusão de qualquer ourro, por mais
privilegiado que seja.

E, poÍ estaremJustcs € coDsatados, as paraes assinam o presente Conüalo' que loi impresso em

03 (tês) vias de igual teor.

sAo BERNARDO/MA(MÂ), .. de

ConÍatrtc

Contratada

de 2022
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Este volume rlo edital na modalidâde Pregàc EletrÔnico sRP n" 019r'2022, possui 33 (tÍinta e

três) paginas, incluindo esta. numericamente ordetradas
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N'laranhào, ell1 de 2022

icipal
Can'alho


