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1.1. Â Pltl:l i: ll Lll.,\ \;!tr\i( lí,..'! L L)L SÀ(J IJÊRN.\RDO,'§.IÁ. por ncio da {lOlvlÍSSÀO PERlr.l,{NENTE DE
Llall't11ÇÀíl - ('Pl. rlravúr aic sel] Prerocira. desigrmdo. torna piiblico pa.a conhecirnento dos interessatlos que fará
realirr: o ljlÚ.rlso licitaróri() na rlo,,lalr.l.rJc lRf CiO cur rira ll,r'r,:r CI.ETRÔNI{1,{, RECISTRO DE I'REÇO
sobon"§R['i]21,;2022(Processorldrninistrativtrr'20120.14-CPi.-SQTr\,1À.ootipollrenorpreço.divididoporlote
o.ertarlre .. rr;rlizará, às ilh0lnrirt 1,rnze iiorts; d; Llii i0 Je nraio clç 2022, <iestinada ao Registo de Preço para

execuçào ilúir )rf!,ços C" ic.;o iulual rras cslladài vi.ijlai3 e !,,rs pátios das escolas e'postos de saúde de Sâo Bernardo
.:lllzr.,crxlitrrrii rlisor;tc rtJSta i:rdititj e sÇu:, .\nexo:.

1.2. f) ploutrliarento ii(itatirrio obedecerá i egmirncnl. i lcgisiação quc se aplica a modalidade Pregão, sob a
égide ClonsiitLriçrio iia Repúbiica Federêl;!! io Biasil. .irtigo ii7: Regula a atuação da Administração Púttlica Lei
Fcderirl n'f:.46í1. de ll'00,,199-i: i:lcgulanrenta o i,.ri. -rl. i {iso \-\1. d} (:onsiituiÇâo Federal. institui noÍTnas panr

licilaçôes c '.rrrli;r«;s Lla Áduririi:trllçiio l''úbíica c dá oLrtras proviiiêrlcias, sendo aplicada; ainda todas as süas alleraçõe\:
l"ei Fe,.lera l ,f i ;1.-í20, de i ii1l7,lo0:: irst itri i. no iirr.rb iio Ca i luiio- Estti<ios. Distrito Federai e lluo icipios. nos termos
Llo aa. lI7. ir;j:'r XXl, da Constitrrição Fcderai. rnoCalidaLie rle lioitr4ão r:erornilada pregâo, para aquisiçào de bens e

serliços ctr|iLrni^ L)çcrek) n'' 1í1.0:i1119 iie 20 Cc Sç.r.xnbro ile 20I 9. l{cgulaücl-Ila o pregão, na lornra eietrônicq para

ar,irrisrçào dl 6rr e serr' iios çurrurs e sen. iço:i corlul; ilç çr.te*ilaril, t dir ourras providê;rcias. e Decreto Municipal
i65,'2t)22 ll.,::rirüerira o iricgãr1, l].i fiimrii eielrônica. para aqrisiçãc de ben: e scrr iço: ctrmuns s serviços cotnuns de

engenharia. r rirr oullas provrilêncim no àrbito i;unicipal e i,ci ('ornplemeltai no i23. de l4i 11.2006: lnstitui o

li,statuto \acior.rl ila l\{icri,etifrera e da i:mpresn tle Pellrero PoI1e e altera outrtrs dispositivos legais, aiierada peta

Let Complenleolar no. 1,17 de 07 de agosto dc 1014. r subsidiariarreute, no que couber. as disposições da Lei n'
8.66619.1 c sras alteraçôes poslcriores, b.-rr' corrro as cordiçii€s eslabeleÇidas nestç iidiltl e seus Anexos.

I .l. O rii:ei, rrr ento das propost.s será a pií ir das 2ü:00 (r,irrc horas) do dia 18 de abril de 20f2. O início da sessào

irú biica scl l rs i I :00h00nr in loru:c hons.i do d ia I 0 dc rnaio r.]c 2022, lo endereço eletrônico '\r w\i'.corlrprasbÍ.com. br,

no hqrárir. .iir 1)rasilia - DF.

1.4. A irúray* (ia propostâ lcva a panic;pa le a 3De;lüi e at:atar âs rlomras conridas no pre\cllle Edital.

l.-i ;r, ,irr iic llEGlSI llo Df: PRir(OS- riutrnrr sua vigêircin. i'ÊRLtlTE ÁDL:Si"O por qualquer órgâo ou

entidde Ca lJtntflistração inciusi!e autlrqiiias fed\-rais, estadulii ori r'i;unicipais de órgãos públicos, estíltâil ou ainda

de iegirre prriprio qLre üão tenha participâd|, d(r..rtêln( iicitarorio *e,iiante previa colsuita ao órgâo getenciador.

2.1. Regislr,: llr,,tçÇoparit l'uiln ut cyecriçaio dos sÊrviçcs de roço iateliil rlai estrijdÀs vicinais e nos pátios das escÔlas

e postos de raiirir d0:nuni;ipío !i€ Sáo Bemi',rdo'1, itr.

.1.1. Pil.li.rio paiticip;r. .i!'stt Pr.gàc

ii. i . L(Jr-iaisquei cn:pr ai3s iutereJSaras qrie rie (;rrqiiarl.eln ro l-zr:no J.e aliviriade peÍtiltente ao oiieto da 1iÇitação

c q*t rlcnCerem a ioclns 3§ exigências- incius;t€ .lualito à docunlenlação. constantes deste Edital e §eüs ê'flexos:

,1.1. Nào p,r,i,:râo pa.ticipar deslc Prcgào:
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4.1 . I .l')nrprcsas qlc não atsrderem às condições dcste Edital

.1.1.1. I:nrpresas qrr€ estejarn ern concofdata ou etn proÇesso de falência, sob concurso de credores. em
tlirsoluçâo ou em liquidação;

I rtlpresas qrre t€nhatlr sido declaradu inidôneas por órgão da Administração Pública- direta ou
indireta. fetleral. estadual. municipal ou do Distrito Fcdcral, por meio de ato publicado no Diário
()licial da União. do Estado ou do \íunicípio. enquanto perdurarem os motivos determinantes da
prrnição. lgualnente nâo poderão parlicipar as enrpresas suspensas de licitar e contralar com a
l)releitura \.lunicipal de Sào Bernardo:1\.1a. Estado do Maranhão.

4.t.4

.1.1.5

I nrpresas reunidas em consórcio, que sejarn controladas. coligadas ou subsidiiírias entre si, qualquer
ilLre seja sua fomra de consrituiçào:

Seiridor de qualquer órgâo ou enlidade vinculada a PreÍêitura Municipal de SÃO BERNA RDO,&IA,
htm assim a ernpresa da qual lal servidor seia socio, dirigente ou responúvel técnico.

1.1.í)- I \lrarrgoiras nàrr attlorizatlas a funcionar no Pais.

5.1, O credorciamento dar-se-á pela atlibuiçâo de cbave de identificação e de senh4 pessoal e intransferivel. para
acesso ao sislenra ele§ônico. no site \À.llrt.comptsbr.conr.br.

5.2. O crerlerciamgnto junto ao provedor do sistenra irnplica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu

representante lcgal e presunçâo de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão
E let rôn icr-r.

5.3. O uso tla scnha de acesso pela LICITA\TE é de sua resporsabilidade exclusiva, incluirdo qualquer fansação
eferuada direlanrcnte ou por seu represenrallte, não cabendo ao provcdor do sistenra ou a Prefeitura Ilunicipal de SÃO
BERNARDOTU.\ Íesponsabilidade por everruais danos decorrentes do uso indevido da senh4 ainda que por terceims.

5.4. Quando da participação das nricroernpresas e ernpresa cle pequeno porte deverão ser dotados os critérios
estahelecidos no :r11. 44 da l.,ei (omplemerrtar n' l2J, de l4l1212006: lnstitui o Estatuto Nacional da Vlicroempresa
e da Empresa dc l)equeno Porte e altera ouhos disposirivos legais. alterada pela Lei Complementar n'. 147 de 07 de

agosto de 201.1 e subsidiariarrente. no que couber. as disposiçôes da I.ei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A liçitantc r,çncedortr deverá apresentar. obrigatoriameute, no original ou côpiâ devidam€nte autenticada em

cartório, a segu inlc docunrenlação:

ó.1.1 llàbilitaçãoJurídica

.r) Requerimeuto de empresârio, no caí) de enrpresa individuali CPF, RG do Empresrfuio.

lr) Ato co[stiruriyo. estaruto ou contrato social ern vigor, devidarlente registrado. enl se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações. acompanhado de documentos de

eleição de seus adrninistradores; CPF, RC do Enrpresário.

!) Prova rle regularidade fisÇal. perarte a Fazenda Nacional, mediante apresentaçâo de

cenidão expedida coniuntamente pcla Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Ceral da Fazenda Nâcional (PCFN), referente a todos os çreditos
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triburários l'ederais e à Divida Âtiva da tlnião (D^ il) por elas administrados. inclusive
aqueles relalivos à Segulirlaclc Social" nos tcrmos da Pomaria Coojunta n" 1.751, de
02/10/:014. do Secretário da Receita ltcderal do Brasil e da Procuradorâ-Geral da
Fazcnda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor. sócio ou superintendente) da empresa
ou firnra licitante.

d1 Prova r.1e inexistência de débitos inadimplidos perarrte ajustiça do trabalho, medianle a
aprcsentaçào de cenidão negativa ou positiva com efeito de negativ4 nos termos do
Títub Vll-.{ da Consolidação das Leis do lrabalho, aprovada pelo Decretô-Lei no 5.452,
de l" de maio de 1943i e certidão conforme o artigo 5o da ponaria 667. de 8,'l ll202l do
Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responúvel(eis) (diretor, sócio ou
superintendente) da ernpresa ou fimra licitante.

c) lnscriçào do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria em
exercício:

í) Decreto de autoaização, er! se tratando de enrpresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais. c alo de registro ou autorização para furcionamento expedido pelo órgào competente.
quand(' a ali\ iJade assirn o c:r.igir.

g) Cerliiião lispecifica expcdida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, denlro do exercicio
em vigor'. otredecendo ao prazo de validadc.

h) Certidão Sirnpliiicada expedida pela Junta Comercial de Origern da Licitante, denlro do
cxercicio enr vigor. obedecendo ao prazo de validade.

6.1,2 RegularidadeFiscàl:

a ) Prova de inscrição no Cadastro Nacional dc Pessoa Jurídica CNPI;

h) Prova de regularidade Íiscalda Empresa, pcranle a Fazenda Nacional, mediante apreselrtaçâo de
ceflidâo e\pedida corrjuntanente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Ceral da Fazenda Nacional TPCFN), Íeferente a todos os créditos tributrários
federais e à Dívida Ativa da União (DALI) por elas adminisrÍados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Ponaria Conjunta n'1.751. de 02/10/201.1, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e tla Procuradora-Ceral da Fazenda Nacional.

!) Ce idào Negativa de Dóbitos. ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. expedida pelo
Estado do dornicílio ou sede do licilanle. comprovando a regularidade para Çom a Fazenda

Estadual;

rlt Certitlão Negativa, ou Cerlidão Positiva oom cí'eitos de Negativa, quarto Dívida Ativa do Estado.

expedida pela Prcrcuradoria Ceral do Estado do domioílio ou sede do licitante;

e) CeíiÍiÇado de Regularidade de Situação do FCTS - CRF. emitido pela Caixa Econômica Federal

- CEF. çornpro!ando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

Certidào \egativa da Dívida Ativa do Nlunicípio de origem;

Cenidão Negativa de Débitos do mLrnicipio de origem da licitante:

Alvará rle Licença. Funcionamcnlo c l,ocalização do estabelecimento do Iicitante

í)

g)

h)

6.1.3 QualificaçâoEconômico-Financeira:
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a) Ccnidãa \egatir a de Falênc ia e Concordata em itida pelo caíó o distribuidor da sede do licirante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente regisrado na .,unta Conrercial do Estado de origem da licitante.

c) As empÍesas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
nrediante a apresentação do Balanço de Ab€íura.

6.1.4 llegulâridadeTrabâlhista:

a) Cenidão Ne[aliva de Debilos Trabalhistas - CNDT (em r.ur.v.tst.go!.br). em cumprinrento à Lei
no 11.440r'201 l. Visandr.r cornprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho.

6.1.5 Qualificação Técoica:Cunrprinrcnlo do disposto no art. Il. § 1'' do an.30 da 8.666/93:

a) Conrprovação de aptidâo no desentpenho de atividade peíinente e compatíyel em caracteristicas,
quantidades c prazos com o ohjeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica- fomecido(s)
por pessoa jurídica de dircito público ou privado, quando lbr emitido por ente privado deveÉ
est€ ser com firnra reconhecicla de quem o subscreveu: poderá ser pedido Notas Fiscais e
Contratos. que assegurern a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaraçào assinada peler representante Iegal de enquadrameflao \,rEIEPP, confornre modelo no Anexo l[.

6.i. f)eclaraçào dc Inexistênria d€ Íatos supervenientes inrpeditivos de habilitação, na fonna do § 2' do artigo 32 da
l,ei Federal 8.(ró(r93, assinada pekr representânte legal do Licitarte. çonforme modelo no Anexo lll.

6.4. Declaração rrssirada pelo represenrante lcgal de conhecimento do Edital, confomre modelo no Anexo lV

6.5. Declaraçâ(r assinada pelo representanle legal da licirante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXlll do

artigo 7'da Corrstituição Federal. na Íôrnra da l-ei n" 9.854.i99. confomre modelo do Decreto n'4.358,/02, confomre
rnodelo no Anero V.

6.6. Declaraçâo assiriada pelo representante legal de Veracidade. a qual declara cumprir os requisitos de habilitaçào e
que as declaraçc"es iafonnadas são verídicas. conl'onne parágrafos 4' e 5o do art. 16 do decrelo 10.0242019 e

confomre modelo no Anexo Vl.

6.7. Declamçâo as!inada pelo representanle legal de Garantia Conbatual. a qual declara em cumprimento âo exigido
no edital, que concorda err entregar a garantia contratual. conlbrme prevê o Arligo. no. 56 da Lei no 8.666, no ato da

assinatura do contrato, conÍbrme nrodelo lo Anexo VII.

ó.8. As ceÍidales valerão ros plaTns que lhcs são próplios; inexistiudo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60
(sessenta) dias, contados de sua expedição.

6.9 (-aso na docümenração da licitanrc dona da proposta mais vantajosa seja çonstatada a existência d€ alguma
restrição no que laoge à regularidade Íiscal e trabalhista. a mesma será convocada par4 no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

após a declaraçiit, do vencedor. cornprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual periodo, a critério
da adrninistraçâo pública. quaudo requerida pelo licitar.rre, nrediante apresentaçâo de justificativa.

6.10 A nâo-regularizaçâo fiscal e trahalhista no prazo preyisto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante. senr pre-iuízo das sançôes previstas neste Edinl, sendo faculcada a convocaçào dos licitantes remanescentes,
na ordenr ile classificaçâo. Se, ua orclenr de classificação. a outra licitante tenha algunra restriçâo na documentação

fiscal e lBbalhisiâ. será concedido o rnesrno prazo para regularização.
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ó.1 l. [:m nenhunta hipótcsc será conceclida prorrogaçâo clc prazo para apresentaçâo dos docuncntos exigidos para a
habilitação, ondc dcr'erá cumprir as lomras clo Decreto 10.014/19. onde apentrs será pennitida excepcionalnente a
inclusâo ile docuurertos qúe cofloborelr corn a lrabiliLtção através de diligência, salvo ite[r ]0. 10.

6.12. Às certidôcs cxpcdidas pela lntcmct. rrstào condicionadas à verificaçào de sua autenlicidade nos sites de cada
órgão crnissor.

6.13. As licitantt: arcârão com todos ils cuslos decorrenles da obtençâo e apresentação dos documentos para
habilitação, a prtrposta de preços inicial e os docunrentos de habilitação deverão seÍ anexados concomitante ao registro
da proposta no sislenta. rrs deÇlarações e proposra inicial deverão ser assinadas disitalmente através de assinalura
digital, para con lelir aos rnesrnos autenticidade e integÍidade.

6.i.1, Scrão inabililadas liçitantes que não atenderem às cxigências do presente Editale seus Anexos. sejarn omissas,
apresenteln iffe{nlil ida«les. c dificLrltem o andanrento do Processo Licilatório, que discordenr das Cláusulas e normas
do Edital. estanLlo 1i rra do prazo prev islo de lmpugnaçâo conlornre o art. 24 do Decreto 10024/ I 9.

6.15. Documentirs rnexados no portal que não foram solicitados no edihl. teêo a mesma análise e julsamento
confomre exigênciir r.io edital dos documentos que foram solicitados

7. DÁS OrU !.\ rÀ(;tÕ0s TÉCNIC AS

7.1 . A Equipc de Apoio através de seu Pregoeira(a.;esclarece que a cotação do referido pregâo far-se-á por meio de
Iances em valores unitários dos itens corn apreciação do rnenor preço.

8.LA l-lClTA\Itr scrá resporrsável por todas as tÍansaçôes que ttrrern efetuadas em seu nome no sistema eletrônicô,
assunrindo corro Ílrnres e ver<iadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incurnbirá aiuda à I,ICITANTE aconrpanhar as operações no sistenra eletrônico durante a sessão pública do
Pregâo, ficando rcsponsável pelo ônus deçorrçnte da perda de negócic,s diante da inobservância de quaisquer
rnensagens ernilidas pelo sistema ou de sua dçsçonexâo.

8.3. Â participa.'ào no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente
encaminhament,.r ria I'rcposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até iu 07h30min (sete hoÍas e

trinta minutos) do dia l0 de nraio de 2022. ( Horrírio de Brasília).

8..1. Como reqrii:ito fara a participação no Pregão. â LICITANTE deverá manifestar, em canrpo próprio do sistema
elefônico. o plcno c.'nhecimento e atendimento à exigências de habilitação previstas oeste Edital.

8.5. A Proposta de l)reços dever'á ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema Portal
de Cornpras Br', scndc' obriqatório o prcenchin)ento dos campos "Fabricaute" "Marca" não identificando a empresa,
"Vl l.l itário" lr,alrr unitário), 'Vi Total" (valor rotal) e "Prazo de entrega" (o ptazo de execução não poderá ser
superior ao constairle no Tenno de Rel'erêucia).

Íi.5.I .A proposta comercial, nesre nromento, nâo deverá conter dados que identitiquem a Licitante,

8.6. Até a dala prevista nesle Edital para enceÍ.amento do recebimenlo de propostas, a Licitante poderá acessar o
sistema Portal de (.onlpras Ilr para retirar. alterar ou complcrÍientar â proposta formulada. A partir do inicio da sessão

pública. nào podcraro ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7 . Llma vez .lue a lic itante scja declarada vÉncedora do presente pregão, esta deverá encarn inhar, pelo Portal de
Conrpras Br a coi)i:r da ploposta no endereço !úlpflrl,Iúçe11p11Àbt$et!.b;-de acordo § :'an- 38 do Decreto
10024119. tendo corrro tenrpo limite o prazo mínimo estabelecido no deçreto federal supracitado.
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8 7.1. À licitante deverá enregaÍ à Comissão Permanente de Licilação cópia da proposta de
preços negociada e a plaoilha de preços em Excel com a descriÉo complela do objeto ofertado, agora
irlenrilicando a empresa com todos os dados, inciusive bancáÍios e devidamente assinada pelo seu
relÍescnlante legêl.

8.8. ,{ Proposra rlr l)rcços dclera coller

8.3. i. l'>razo de validade nâo inf'erior a 60 lsessenta) dias conidos, a conrar da data de sua apresentação;
ll.8 :. I'reço I niràrio e rotal. crpressos em reais:

8.B.il. Irspecillcação clara do objeto. de acordo com o Anexo I desre Edital;

8.8.11. ,'razo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Refer€ncia:

8.1l.5. l)eclalacão de que sua proposta compreende todos os tributos. despesas ou encargos de qualquer
rature;za resultante do fomecimento/serviço;

8.3.6. Os seguil'rles dados da licitanle: Raáo Social, cndereço, telefone, E-mail, número do CNPJ,
nome do banço. o código da agência e o núnero da conla corrente e praça d€ pagamento.

8.9. Declaraçà<, txpr rssa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos

8.10. Nâo seriii' consideradas as propostas çonl altemativas. devendo as licilantes se linitarem às especificações
deste Edital.

8.11. Deconirio i) privo da validade da proposta, sem convocação parua contÍataçâo, ficam as licitantes. liberados
dos comprom íss,.rs lrssunridos.

8.12. O prazo de colrega./execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência

8.1i. Serão dcsrlatsilicadas as propostas que não aterderem às exigêucias do prescnte Edital e seus Anexos, sejam
omissas. apresenreur irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que

apresenlenr qlrlri\qu.r ()feflas de vanlagens não previstas neste Edital, ou preçqs e vantagens baseadas nas ofertas das

demais licitantcs.

8.14. As licitantcs ir lurào conl todos os custos decorrentes da elaboraçâo e apqrsentação de suas propostas

9.1. A partir cias ll:00tr (orze horas) rto dia l0 de naio de 2022. terá inicio a sessão pública do PRECÃO
ELETRÔNICO SRP \" 02lr'2022. com a divulgaçào das Propostas de Preços recebidas e, após análise, inicio da etapa
de lances. conhrrnc l:dital.

I

, \ §l:§§À()

10.1. Pala o ohletL, iicitado. havetá a dispouibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, çujos
procedinrcntos sào r\plicitados nos subitens a seguir, tendo por anrparo legal aqueles previstos no Decreto no

t00lJ 19. i
10.2. lniciada r «rapa cornpelitiva. as licitantes poderão encanrinhar iances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico. sendo a licirante imediatamente r'nformada do seu reÇebinrento e .êspectivo horário de registro e valor.
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10.3, Âs iicitantes porlerâo ofi:recer lances sucessivos, obseryando o horário fixado e as rcgrirs de aceilaçâo dos
l'llesmos

10.4. Só serão açeilcs os lauces cujos valores {brenr ilkriores ao último lance por ele ofertado e registrado no
§lslenla

10.5. Nào serào areit,ls dois ou mais lànces de mesmo valor, prevâlecendo aquele que for recebido e registrado em
prineiro lugar.

10.6. Durunte o rallcurso da sessâo pública. as licitantes serâo inaormadas, em tempo real. do valor do menor lance
registrâdo que terlhâ sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificaçâo da detertora do lance.

10.7. No caso clt ,.bsçonexào coin o Pregoeira, no clecorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer reessívei às licilantes para a recepÉo dos lances.

10.7. L O Pregoeim, quando possivei, dará continuidade à sua atuaçâo no ceÍame, sem prejuízo dos
atos realizados-

!t).7.2. Quando a desoolexão ponisri! por lempo superior a l0 (dez) minutos. a sessão do Pregão seú
suspensâ e terá reinícío somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

10.8. A etapa de lar:ces da sessâo pública transcorrer nornralmente, neste processo optou se pela Modo de Disputa
"ABERTO" ou sr-'.ia 1:or um período de l0 (dez) rrinutos os itens ficaranr aberto pla lances serdo que a paftir do 8'
(oitavo) nrinuto r) lislema pronogara o l'echâllento do item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois)
minutos consecuti\'(Js enquanto houve lance. sem iance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a nrenor oferta.

10.8.1. C) intcrvllo de lzmce utilizado para este processo é de 0.0 | centavos.

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertardo
conraprcposta di.eraurenle â licitante que tenha apresenlado o lance de mcnor valor. para que seja obtido preço

melhor, benr assinr decidir sohre sua aceitação,

i 0. I l. O Pregoeirt, anunciará a LICITANTÊ VENCEDORA inrediatamente após o encelramerto da etapa de lances

da sessão pirblica rrLr. quando Íor o caso. apôs 3 negociaçãÕ e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitâção do lance de

m€nor val()r.

I 1.2. Aralisada a àtcitabilidade dos preços obtidos. o Pregoeiro divulgará o resultado dejulga,nento da Proposta de

Preço.

I 1.3. Se a propLtiiii ou o lance de menor preço não fot aceitável. ou se â LÍCITANTE desatender às exigênç;as de

habilitação, o Pregociro examinará a proposta ou o lance subsequenre. verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à sua habiiitaçâo. na ordem de classificaçâo. e assim sucessivamente, até a apurcção de unra proposta ou lance que

atenda ao edital:

l

I

10.10. EnceÍüda a ct;rpa de lauces da sessão públiÇa- o detentor da melhor ofena deverá comprovar a situaçâo de

regularidade, neiliaritc enÇaminhamento entrega dos originais ou cópias auteniicadas dos documentos de habilitação
e plarilha da prolx)ita ern nridia no praz.o de 3 (três) dias úteis, paÍa confirmar a autenticidade da documentação

exigida conlbnne tr aÍ. f6 do decreto 10.024 19 .

ll.l. Na análisc.la proposta de preços. será verificado o alerrdimento de lodes as especificações e condições

estabeiecidas nesr. f-.dital e seus Anexos.
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I L-l.l . (fcorlendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar conr a
LlCl'IANTE paru qlre seja obtido preço mclhor.

I I .4. Para Íins dc.iu,{antento das pÍopostas. será obsen'ado o disposto no art. 44 da Lei Complementâr rt' 123, de
l1l1212016 InstilLri o irstatuto \acional da ivÍicroempresa c da Enrprcsa de Pequeno Porre e altera ouros dispositivos
legais, aiterada pch Ici Complementar n". I47 de 07 de agosto de 2014. e subsidiariamente. no que couber, as

disposiçõcs da t-ci n'' 8.6óói9-l e suas alterações posteriores.

I I .5. Para julgamerto e classilicação das propostas será adolado o critério de menor preço por ítem, observadas as
especificações lé!'nieas definit'las rro Editâ1, proposla aÇima dc 509i, do valor de mercado apontado pelo sistema será
rejeiuda.

I I .6 Ptoposla afc,natante abaixo de 30ô,,o (trinta por cento) do valor do valor de referênçia demonsrado apos fase de
lance será recessiirir) a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada ítem do referido lote
do anematante

12.1. Declaratlo o vencedor, elualquer licitarrte poderá manilestar imediata e motivadamente, a inlenção de interpor
recurso, útnica e cxilLrsivamente através do ponêI. parâjulgarnento do Pregoeira, no texto da Íltençâo de Recurso deve
conter os dados dc idenlificaçâo com norne da Empresa e CNPI, se aceito a inteúção lhe serâ conçedido o prazo de 3
(três) dias úlcis piuir rpresentação das rczões do reçurso. única e exclusivamente através do portal, parajulgamento e

deÍêrimento ou nn,r Jclêrirnento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazôes
ern igual númerc dc Llias, única e exclusivanrente alravés do portal, que conreçarão a correr do término do prazo do
reco.rente. send(r-ihcs mseguracla vista inrediau dos autos.

12.f. 0 acolhirrre*to do reculso importará na inlalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recoÍrer e a
adjudicação do ohjcto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12..1. Os autos d(, frocesso peÍnanecerão corn vista franqueada aos interessados, na sala da Comissào Permanente

de Licitaçâo da l're liirura i\{unicipal de S,\O BER).lARDOi NIA, a Pça Bemardo Coelho de Almeida 863-. Centro,
SÃO BER\ARI)o \'lA. duranre os dias úteis. das 08:00h (treze horas) às l1:00h (doze horas)-

13.l. O resultado dc julgarneuto será sLrbrnetido à Autoridade Competente para homologação.

13.2. Após a hon(-\l()gaçâo da licitação. a I-ICITANTE VFÀCFDORA será convocada paÍa assina, o con$ato, rro

prazi máximo dc 111ó -. (cinco) dias úteis, a conlar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste

Edital e seus Âncros.

13..1. É facukado a Prefeitura \lunicipal de São Bernardo/l\4a. quando a convocada nâo comparecer no prazo

estipulado no suhircnr 13.2. não ap[çsentar situâção regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda. recusar-se a

a-ssiná-lo. injustiti.!.lamente, convocar as I-ICITANTES rernanescentes, na ordem de classificação. sem prejuízo da
aplicaçâo das sani'ões cabiveis, obsen'ado o disposto no subiten I 1..1.

1.1..1. O prazo dc .(lnvocação poderá ser prorrogado. urna vez, por igual período, quando solicitado pela pane,

durante o seu transiur';o e desde que ocorra nlotivojustiÍicado e aceito pela Prefeitura Municipal de Sáo Bemardo/lvra.

-

I DÀ HOr.r.:i i)ü a) tlA l.tct-t..11\1[ ]'I
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14.1..,\licitanlcquecnsejaroretarclarnenÍ{}dacxecuçãodocename.nãomantiveraproposta.falharoufraudarna
execução do obieto licitado. comportar-se de mod<l inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer {iaude Íiscal, garantido
o direito prévio rlr :itação e da ampla defesa. ficará irnpedida de licitar e conralar com a Prefeitura Municipal de São
Bemardor'Ma, peb prizo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
qtre scja prornovida a rcabilirr4ão perante a própria autoridadc que aplicou a pena.

14.2. A penalidadc será obricatorianrente registrada enr Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar. o
LICITANTE devcr:i scr descredenciado por igual periodo, senr prejuizo das demais cominações legais.

14..1. No caso dc inrdimplemento- o CONTRAIADO estará sujeira às seguintes penalidades:

l4.l.i. Adrcrtência:

1,1.1.1. 14 u lra por atraso a caíla :i0 (trinta) d ias. no percentual de I 09/o (dez por cento), calculada sobre
r) valor do conlrato. caso nâo sejam cunpridas fielmente as Çondições pactuadas:

l-1.-1.1. )ríulta. moralória simples, rie 0,49ó (quaro décinros por cento), na hipótese de atrâso no
cumprimenlo de suas obrigações contraÍuais, ca)culada sobre o valor da fatura;

l.í.1.-1. Srspensão tenrpoÉria de paíicipação em licitação e impedimento de conlralar com
Adtninistração por pe.íodo nâo superior a 2 (dois) anos; e

I rl.l.5

t,1.1

Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Pública;

A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a inçidência cumulaliva das
penalidades dos itens 14.3.1. l-1.3.3 e I -1.3.4, principalmente. sem prejuízo de outras hipôteses.

crn ca«r de reincidêrrcia de aÍraso na entrega do objelo licitado ou caso haja cumulação de

inadinrplenrento de eventuais cotas mensais. expressamente previstas. facultada a defesa prévia
<io interessado, no praz-o de l0 (dez) dias úteis.

As sanções previstês nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14..1.5, poderão ser aplicadas coüjuntamenle
com os itens 1.1.-1.2 e 1.1.3.3, facultada a defesa prévia do interessado. no prazo de 10 (dez) dias

úteis.

14.5. Oconendo à ine\ecuçâo de que rÍata o item I 4.3. reserva-se ao ôrgão contratante o direito de optar pela ofeÍa
que se apresenlaÍ ..rrro aqrela mais vantajosa, pela ordem de classificação. comunicando-se, em seguida- a Comissâo
Peffrarente de t,icir.1ção - CPL. para as providências cabiveis.

l.í.6. A segunrir rdjudicatória. ocorrendo a llipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste l,dital.

l-1.7. A aplicaçii, Jas penalidades previstas nesta çláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de
§fui Bernardo,'\,11.

15. I . \a l,icitaç,r,) Iarâ registro de pleço nào é nccessár'io indicar dolação orçamentária- que sonlente será exigida
para a lbnnalizaçàLr rl,) Çontrato ou outro instrumento hábil. conlbnne o A,Í. 7', §2'do DecÍeto Federal n'7.892/2013
c alteraçõcs.

16.1. A contrataçâo do objeto licitado será efetivada nrediante Contralo, confome minuta constante no,Anexo VIII.

) OR{:À§IENT,{I{IA5, DAI

ôr (
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16.2. O contrilo- r[rc obedecerá às contliçõcs eslabelccidas neste Edilal e seus Anexos. estará vinculado
intcgralmcntc à cstr inslrurnenlo. implicando na obrigatoriedade tla licilante vencedora em cumprir todas as

obrigações e conLiiçircs de fomecimento especilicadas neste Edital e seus Anexos.

ló.3 O presentc ll(litil e seus,Aneyos. benr como a proposta do licilante vencedor deste ceÍame. farão paíe iltegranle
do Contruto. in(lrf(n(iunte dc tronscÍição.

17.1. OcorrendLr desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. a Administração poderá restabelecer a relaçâo
pactuada. nos tcrnros do an. 6i. inciso II. alírrea d, da Lei no 8.ó6ór'93, mediante comprovaçâo documental e

requedmento exp.css\) do conlÍatado.

18.1. Os seniços ileverão ser entreguesr'€xecutados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referênciir Anexo I deste Edital, serdo que a inobsen'ância destas condições implicará recusa sem que
caiba qLtalquer tipo ,ic reclarnação por parte da inadimplente. ,A Contratada obriga-se a substituir os serviços que
porventura não atcndam às especificações, sob pena das sançõcs cabiveis.

18.2. Os ser"v'iços (icveÍão ser entregues/exeÇutâdos inteqralnrente scm falhas, de acordo com as necessidades dos
alunos da rede nrunicipal de Ensino e serào executadas conÍbnre ordem de Fomecinrento/Serviço.

18.3. Os seruiços drverâo ser entregues/exec[tados no locâl indicado no Termo de Referência.

19.1, O paganrento será efetua<io mensalmenle, reÍ'erenle aos Sen,iços Fomecidos, após a comprovação de que a

empresa conlratadâ csrá em dia conr as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação

das Cenidões ]reratir as de Debitos corno o INSS, FGTS e CNDT- Certidão Ncgativâ de Débilos Trabalhistas, no
prazo nâo superi(,r 8 30 {trinta) dias. contados da entrega da Nota Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada
pelo setor compercnte. Será veÍificada também sua regularidade çom os Íributos Federais, mediante apresentação da

Cenidão Conjunta \cgativzl ou Certidão Conjunta Positiva conr efcitos de Negativa, de Tributos e Contribuições
Federais e Dívida \li\ a da [.]nião.

19.2. É vedada e\lressamente à Íealização <1e cobrança de lbnna dirersa da estipulada neste Edital, em especial a

cobrança bancária. nrcdianre boleto ou nresnlo o protesto de título, soh pena de aplicação das sançõ€s previstas neste

illstrumento e irrdcnização pelos danos decorrentes-

19.3. Nçnhunr pt$ârnento seÍá efetuado ao (ONIRATADO càso o rnesmo se encontre em situação irreguiar em

desconii:nnidrdc ."rrr item 19. I .

20. l. Qualquel pedido de esclarecimento enl relação a elentuais dírvidas na interpretação do presente Edital e seus

Aneros deverá scr crrviado- ao Pregoeiro responsável por esta licitâção, exclusivamente no endereço do Portal de

Conrpras Br w\\ u .cornprasbr.com.br. aré 3 (rês) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo. as solicitaÍltes de
esclarecirnento dercnr se identificar devidamente incluindo cpfou cnpj.

l{t. l I .Em hipórese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quaoto ao Edital:

l{i.l-l.Os esclarecimenlos aos consulentcs serão comunicados a todas as demais empresas que

tenham adquirido r, Ircsenle Edital.

t
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l{}.I .3.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimenúos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebintcnto do pedido. e poderá requisitar subsídios formâis aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos-

21.1. Conlbmre pr'( \'isto no arl. 2-1 do Decreto i 0024r'19, até 03 (fês ) djas úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas. qualqucr pessoa poderá irnpugnar o ato convocatório desle Pregão, sendo que lais impugnações deyerão
ser manifestadas erclusivarnenle por meio eletrônico através do PoÍtal de Compras Br no e[dereço eleÍônico.
wwu.comprasbr.conr.brno prazo nrencionado.

21.1. A impugnlçaro não possu; efeilo suspensivo c Çaberá ao Pregoeira auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do cdil:rl c dos ancxos. decidir sobre a impugnação no prtzo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da irrpugnaçâo. conlôrme estabeleci<io no § lo do an. 24 do Deuelo '10024/191.

21.3. ,\colhicla l iupu{naçào conlm o alo convocatório, será desigrarla nova data para a realizzção do certame;

21.4. As impugnlça)es protocoladas intempestivamente serâo desconsideradas.

21.5 As empresa: quc nâo entrarern com o pedido de INIPL CNAÇÀO do Edital no prazo eslabelecido art. 24 do
Deçreto 10024i 19. ou paniciparem dn presente cename automaticaniente es1ão concordando com todas as cláusulas
e regras prevista ncsse Fdital.

22.1. Os casos nilo plcl istos e as dúv idas deste Ed iral serão resolvidos pelaComissão Perma.nente de Licitaçâo. com

base à legislação qut rc aplica a nrodalidade Pregio, sob a egide da Lei n' 10.520/02 e subsidiariamente. no que

couber. as disposiçit\ da t,ei n" 8.666i93 e suas altcraçôes posteriores-

22.2. Fica assegurirdo a Prefeitura l\4urricipal de Sào BernaÍdoi\'la direito de, no interesse da Adminislração, anular
ou revogar- a quaiclrrcr lenrpo, no lodo ou enl parte. â presente licitação. por razões de interesse público decorrente de

fato supen'enieurc dcvidanrente cornprovado, peninente e suficiente parajustificar tal conduta, devendo anulá-la por

ilegalidade. de olicirI o!r B)r provocaçâo de terceiros. mediante parecer esüito e devidaÍnente fundamentado.

22.3. A participaçio neste Pregào inrplicará na aceitação integral e inearatável de suas normas e obsen'ância dos
preceitos legais e lcluiameutares. ressalvados o direito de impugnaçâo e de recurso-

22.4. O objeto drr prcsente licitaçáo porlerá sot'rer acréscimos ou suprcssões. confomle previsto no § l'do An,65
da Lei 8.666t9.1.

11.5. \ão halenrlo crpediente ra datâ ll\ada para a abertura da sessâo da licitação, ou ocorrendo qualquer Íàto

superueniente quc inrpcça a realização do certarne na data marcad4 a sessão será automaticamente transferida para o
plineiro dia útil srrhscquente. no rnesrno local" endereço eletônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que

nâo haja cornurtie.r.,i.' do PIc!.'rcir',r ert cotttrário.

22.6. O dssateudr reuro de erigêrrcias lônnais não essenciais não inrponaú no aÍ'asÍamento do liÇitante, desde que

sejam possiveis ar a íc|ições das suas qualificaçôes e a exala conrprce.são da sua proposta" durante a realização da

sessâo pública drstc I'rcgão.

22.7. Caso seja neccssária à intcrrupçâo da sessào. os auros do processo ficarâo sob a guarda do Pregoeira" que

designará rrova date 1)iirô a Çontinuação dos trabalhos.

plE

r

PRITEITURA ]ItrNtctP-{L DE SÀO BERrtiARDti-- --------1-- ----'
EST\DO DO ]UARA\H iO

PRAÇA Bt,R\ARDO ('OET,IIO DE ALNTEIDÂ N'E62 _ CEI\TRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06. 125J89/0001 -88

:} DO ÀTO CO NVOCâTORIO

22. DÀs Dl. ,íiS Gf nAIS
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PRTFEITI- R{ }II.'NICIPAL DE SÀO BERNAR
EST rDO DO lt-{R.\NtÍÀO

PRAÇA rir.rt\ARDo ( oEl,tlo DE At-tvIEIDA N" 862 - C ENTRO - SÀO BER\ARDO/N|A
C'NP.l: 06. I 25.J89/0001 -88

22.8. O presente l..ilitrl e seus Anexos, estarào à disposição dos ilteressados, gratuitamente. no erdereço do Portal
de Compras Br cndcrcço \l1r'\{.comprasbr.com.br.

22.9. O Íbrnecedo. dc outra Ltnidade da FederaÇào deverá. por ocasião da entrega dos materiais, apresentar, a

declaração de iri<'ncjJtdc tla Nota Êiscal ernitida pela Secr'çtaia de Économia Finanças ou Fazenda do Estado que
haja tributado a operaçào.

23.1. Constituenr aircxos do edital e dele l'azem parte intcgrante. independenteme nte de transcrição, os seguintes
anexos:

2-l.i.l Ànexo I - lermo de ReÍêrência.
23. I .2.\ rrcxo tl - !Íodeb de Declaração de cnquadramento de ME/EPP.

I .l .\nexo Íll \'lodcio de Declaraçâo dê inexistência de impeditivos
l.{ .\nexolV- !\Iodelo de Declaraçào de Conhecimento do Edital
l.i .\nexo V - ilíodelo de Declaração que não emprega menores.

1.6 r\nexo V, - l\'lodelo de Declaração Veracidade
l.i \nexo VII - Vinuta da Ata de Registro de Preços

l.lt \nexo Vlll - Ir,linuta do Contrato

SÀO BER\{RDO MA. ]O Dt ABRII, DE2022.

Pregoeira l\4unicipal
Eiiza t-inra.

-
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PRf,FEI'TT]RÁ }IIINICIPAL DE SÁO BERNA
EST{l)O DO ItARA\ ÀO

PRAÇ:I B[R\\RDO C',OEt,tIO DE r\l_iltntDA N.862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.JE9/0001 -88

- ET'I'Í'AI, DE LICIT,{ÇAO
PRECAO ELETRONIC'O SRP \'02I/2022

ANE\O I

Registlo.le ['.eço para lutura execução dos sen,iços de roço lateral nas estradas vicinais e nos pátios das escolas e
postos de il]ride de São Bemardollvla

r)r'.scRrÇ Ao Dos sERvrÇosITE
\I

LN
D

QTD \:LR UNT
CY DBI
25vo

VLR TOTAL
c/ DBI25vo

execução dos serviços de roço pátios das escolas de SÃO BERNARDO
IvrA/ MA
execuçào dos serriços de roço uos pátios dos postos de Saúde no
lr.lunicipio de SÃt) BERNARDO MAi l\íA:

245.320

29.580

execução dos serriços de roço lateral nas estradas vicinais de SAO
BER\IARDO I\'I I\I \{A

370.000

*os quantitâtiros expost{)! no\til planilha são meramenÍe estimâtivos, cabendo s âdntinistração públicâ do Município de São
BerDardo/§lâ â (i.(itir) de contratar num ctit âúe ou ,té Írlcsmo oão contratar os ite[s a llt c§ ificados

Objeto

Prc!àrr Eletrônico para Registro de Preço do tipo nr€nor preço por lote, que tem por objeto contrataçâo de

elnl)rcsa para execução dos selviços execução dos serviços de roço lateral nas estradas vicinais e nos pátios.

DO OBJI]TO:

rlas cscolas e ostos de saúde da Prefeitura de Sâo Bernardo,Ma

ott.tuTlvo: \lr l.iiiitação nãr;r é neçessário indicar dotâção orçamentáÍia, que somente será exigida para a formalizâção do
colllrnto ou outro instrunrento hábil. confonne o Aí. 7", §2'do Decreto Federal n'7.892/2013 e alterações.

RECT]RSO
FI\ANC]EIRO

Dolàçio Orçamentáriâ:
\a I rrilaçâo para rcgistro tlc prcço não é necessário indicar dotação o4amentária, que somente será exigida
pl|ir a lbnnalização do.ontralo ou outro instnrÍnerto hábil, coul'orme o,An. 7", §2'do Decreto Federal no

Rccur so Prtiprios e liederal

7.891,201f e alle

D()TÀ(rÁo
oR(-.\lr [.\T,(Rl,\

-I'ERU(} 
DE RÊTERONCIÁ

l M2

M?

I



- IiLHA 
"]o__0

i'Ríur-: -,.:.'_ 3O§,1 O 3q

_tplÉ_
, {111".4

I

: I,tcD | 'r

PREFE I'I'I- R{ }It'NICIP-{L DE S,{O BERNARDO
Est rto Do rtlnrr u io

pRAÇ.,\ BI]R\ARDo ('oEl,uo DE ALIIEIDA N" 862 - c ENTRo - sÀo BER\ARDo/M {
CNPJ: 06. 125.389/0001-88

JI'S I]}'ICA I\:A

PRÀZO
( oNDrÇrÕf,s
PREST,{ÇAO
sERVIÇOS

E
DE

DOS
Iríci<,: ConÍ'orme Ordenr de Serviço.
lr\reução O prazo para execuçâo e prestação dos sen'iços desta liçitação será de l2 ldoze) meses, contados a
prrtir rlo dia seguinte da assinatum da respcctiva ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser pronogado de acordo
.!)rI o.slabelecido no art. 57, inciso lt, da Lei Federal n.o 8.666,/93 e alteraçôes
,\ .\ll de llcgistro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinúura e teni vigência de l2(doze) meses.

P0r Iolc
LOCAI, Df
IiNTRRGÀ
TlNIDADE

FÍSCAI,IZADORA
S.l(ir .lc Conrpras e Cr.lntrataçties da Prefeitura \'lunicipai

vIG CIÀ DO
CONl'RATO

Â r).t t'Dr( { o

\ isr at.nder as ll]cessidade do l\'lunicipio com Contmtaçào de empresa para execução dos serviços de limpeza
ile o lluni l()

Secretário N4unicipal
Francisco das Chagas Curv'alhLr

#,
.,. -+i

I t. i-.t, Pr"feitu.o \lunicipal dc Sào Bernardo.Va.
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M0DAt-iuN',,t-
0PREÍ'f,ITT, RÁ },I I :\ICIPAL DE S,{O BERN

EST 4 t)O DO \lAR4\H iO

_ EDIT.{L DE LÍCTITAç].{O
PREGAO ELf ]'RONICO SRP I' O2II2O22

llnr. Sr.

Pregoeiro e demaii rnenrbros da CPL
Preíeitura Níunicipal (lc SÃO BERNARDO.:MA

Re1": PRECÃO t'.i.tr r R{)NtCO SRP N'01i12022

Prezados Senhor-e:

Gude-Lçi', comDleto) __. por intermédio de seu representante legal S(a)
Caneira de ldentidade n' e do CPF

requer a Vossa Senhoria o alquivamento do prçsente iastrumento e deciara, sob as penas da

ll(,re ca en]

_, p(,rtador(a) da

, CNPJ n" sediada em

lei, que se enquallr.r rii iondição de E\{PRES.A DE PEQUENO PORTE, oos qrmos da Lei Contplementar n' l?3. de
14i12:2006. Códigr,.l() aro: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAT\IENTO DEEMPRESA DE PEQUENO PORTE

ri *
Ce ...... de 2022

ínome, cargo e assinaturô do íepresentalrte iegai da proponente,
enr papel timbrado cia empresa. devidanrenre identificado)

(Obsen'ação: enr caro afirmarivo, assinalar a ressalva acima).

I

PRAÇÀ t|Írt\ARDO (',Onl,fiO DE AI_MEIDA ltio 862 * C ENTRO - SÃO BER\..\RDO/M.A
CNPJ: 06. 125J89/0001-88

A} ixo It
D}:CI t
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iVISTC_-
L-'--

PRAÇ,\

pREtt.t I t R{ }tt rtctpÂL DE sÀo BERIIA
ES T{DO DO ]\IÁR{\HAO 1

rll.rr\ \RDo ( oF.l.Ho DE AL\tttD{ \'E62 - CE\Tlp
CNPJ:06.125J8s/0001-88 t

RDO

_ sÃo BERNARDo/§íA

Y_

EDIT,{L DE I,ICITAÇÃO
PRT]CÁO ELETRôNICO SRP ,\.-' 02I

ANUXO III

Ilm. §r.
Pregoeiro e demai: rrcmbros da CPL
Prefeitura lr.lunicipal dc sÃO BERNARDO/NíA

Rel: PRECÃO ll. L iRÔ|.[CC) SRP N'02ii2022

Prezados Senhorc:

EIII'J

(

)

) abaixo assinado. na qualidade.de reoresenlantc legal la empresa _(nome da

-, CNPJ rr'- . DECLARA. sob ar p.nafta rei, nos rennos O ç 2", ao 
"rt. 

:1
liue aré esta data. não ocorreu rrenhum fito supervenientelue seja impeditivo de sua habilitação
rrJll. 

II

da Lei n'8.666,'()l
na licitação enr epi

1-i

.À*
(.....),.......de. de ü22

ínome. cargo, e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa. devidamente idemificado)

ii

*

E-
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pRutÉI t"t.iR\ )tt NIC]p_{L ot s.{o ernxln
I,ST{DO DO \IARANH iO

liiiL-
DO

STO

PRAÇA BÍ_tt\ ÂRDo coE l,Ho DE AI.|!íEIDA N. E62 _ cENTRo _ sÀo BERNARDo/MÁ
CNPJ: 06,125.389/0001-EE

- Eot'rÀ1" oc lrcrr.açÃo
PREGAO EI,ETRONI('O SRP N" 02I12022

AÀ.-EXO l\

llm. Sr-

Pregoeiro e denraís rnenrbros da CPI-
Prefeitura l\.!unicipal (lc SÀO tsERNARDO/'N{A

RCI: PRECÃO T:I,I, I R{ )N ICO SRP \]"02 Ii:022

Prezados Senhores

__(n{rnlc rla empresa)_, _, CNPJ no _, sediada em _(endereço
completo) - por intermedio de seu representante legal Sía)
dâ Caíeira de ldentidade n" c do CPF n'

, portado(a)
. DECLARA. que tem pleno

conhecimerto do rrilrido Edital e seus Anexos. benr conro. que recebeu todos os documentos e informações
necessárias. os ilLrai. possibilitaranr a co.rem elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o
pr€seüte Edital coriaflnc alt. l4 do Decreto 1002.1,119 ou paíiciparem do presente ceíame, Declara por fim, que

aceita e se submcie ir toelas as condições estabelecidas no relerido Ediml e anexos, abdicando de recorrer de qualquer
ação contra o relLri(l(' cdital. Por ser e\pressão da verdade. firn)o a presenle.

de de 2022

(norne, cargo, c assinatura do represeotante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa. devidamente identificado)

(Obseryação: enr airsi,.tllrmativo, íissinalar a ressalva acitna)

D$',Ct,ÀRÂr ()DI lill f,( rl ll§§m
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pRErEt rul{{ lllTNICtpAL DE sÃo BERNAR
EST { DO DO lI.\R {\H,iO

iSTO

PR-{ÇÀ B1:|{NARDO COnt,ÍrO DE ALMEIDA N" 862 - CEN',TRO - SAO BERN.{RDO/MA
C NPJ: 06. 125.189/0001-88

EOIT-{L DE l-tCtr.,rçÃO
PREcÂo nr.nrnôxrco snP :..' 02 I /2022

.{N EXO V

Ilm. Sr.

Pregoeiro e denrais orcmbros da CPL
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDOIN4A

ReI: PREGÃO EI,FI.RÔNICO SRP N.O2I /202]

Prezados Sçnhorer-

(norne da ell)0resa)

__, portadoÍ(a) da Carteira de Identidade n'

de..

, CNPJ n' , sediada em

- por iutemlédio dc seu representante legal S(a)
e do CPF

DECI,ARA. para fins do disposto ro inciso V do aú.27 da Lei no 8.666, de 21 dejulho de
1993. acrescido pcla [.ei no 9.854. de 27 de oulubro de 1999, que nâo empregâ menor de l8 (dezteze) anos em
trabalho notumo. peligoso ou insalubre e rão emprega menor de l6 ldezesseis) anos.

Ressalva: ernprega rrrcnor, a paÍir de l4 (quaÍorze) anos. na condição de aprendiz ( ).

de 2022

(norne, cargo, e assirrrtura do representalte legal da proponçntc.
em papel timbrado da ernprçsâ. devidamente identificado)

(Observaçào: enr casr.r afimrativo, assinalar a ressaiva acinra)

i§ct§o xxxlll Do .{RT..i. DÁ

(enderrço completo)
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VISTC

PRÍ:ltll l L.iRri Itt'r\*l(llP-{L DI] Sr() BERNARDO
Êsl {l)o Do \t {R.r]\ .io

PRAÇÀ l)[ttl'tARDO (]OELHO Dn ALMRT DA N. E62 - CEN',TRO - SÀO BERN.{RDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-E8

f, Dl't'AL DE Ltcll.,rÇÃO
PRECÂO EL['rRÔNt(]O SRP r\.-" 021/2022

\NEXO Vl

[m. Sr.

Pregoeiro e demais rnenrbms da (-PL
Prefeitura Municipai (lc SÃO BERNARDOT'I\IA

v Rer'.: PREGÃO Lr.1,I RÔNtao sRP N"olr/2022

PreTados Ser)hr)r!:

(cndcrr.r c(xllplctr)i por intcrrnédio dc seu represenlante legal Sr(a)
- CNPJ n' sediada em

puflrdor(JJ Cu , aneira Jc lJenti dade no e do CPF

. DECL.{RA, cumprir os requisitos de habilitaçâo e que as declançôes informadas são

verídicas, conforuc irarágralos.l' e 5'do aÍt.26 do dereto 10.014/2019

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

lnonre. cargo. e assinatura do representante legal da proponente,

ern papel tirubrado da enrpresa, devidamentc identificado)

(Obsenaçào: ern ca\o aflrmaivo. assinalar a lessalra acinra)

T,DI'TÂL DE T,ICIT;\ÇÀO

DECI-ÀRÀ( ,O DT: \,'E

ínonlc da ernDrcaa)
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"PÍlÊr-,.,,qr-r,-, É

PRI['[I't'LI{{ }T I. NICIPÂL DE 5ÁO RERNAR
!.s t rDt-l Dt-t \t.rRAN io

DO

pR_{(t.{ rtÍ.lt\ARt)o cú[1.ítt) Dr_ .\r.I{EI)A \" 862 _ ( r.\ IRO _ SÀO BLR\ARDO/NIA
C \ P.J : 06. 125.J89i{,00 l -88

^l\I]xo 
vll

VAL I DADE: I 2 ( (loze) rnes(.s contâdos â pa rtir da datâ de sua publicâção no Diá rio Oficiat ds U niâo ou do
l.stado do \íar.anhâo ou do município de SÁO BfR\ARDOiNIÀ/\íA

administrativâ-
Pcl(\ lr(,sEntc insrrumenro, o i\.lunicípio de SÀO BER\ARDOiNí4, Eshdo do Maraúâo, com sede

,la Prefcitule Nlunicipal, localizada l1a

os pt:ios da errpr..rr
_._, representado ,rcsrr aic 1rêto 3esior responsável _

. irsçrria rio CNPJ sob o n'.
_, RESOLVE. registrar

__, com sede na

, representada pelo
---.. - 

cEP . ;icJade

, naj quantidadilj €ltiNadas na seÇão quatro destâ Ata de Reeistro de Preços. de
acordo com a classiiiL;içào por clas alcançada por iicrÍr. at3ndendo a:, condigões previstas no instrumento convocatório
e as constan§s (le:ti, ..\ta de Regisrro de Preços, sujeitardo-sc trs panes às normas consrantes da Lei n'. 8.666/9-3, Lei
n". I0.520i2002. l):cietonn i0.02,1,19- [.ei t]onrplerreril.rr n" 123/2006 e suas a]leraçôes. e em conformidade com as
disposições a se.r,'r

rco
l.i-Apresentcli.irrçiotcnlporobjelooRegistrodePreçoparafiituraexecuçãodosscn,iços de roço lateral nas

estradas vicinais I n\,\ pátios das escolas e postos ile saúde do nrunicipio de S.iO BERNÀRDO/MA, conforme
coldiçôes e espc!iil!iiçies constantes nesÍa Ata. ,io Edital e seus aneros.

l.l-l - Este irríftrrr,c:ro nic obriga aos OIt(;Àals E FINTID..\DF-S a firmarem contratações nas quantidades
esti adas- podendc i,coi.r:r llcitações cspccilicas oara eq'risíção dols). obedecidas a legislaçâo pertinente, sendo
assegurada ao deterrt,» do rerristru a prelàrência iic lbrnccirnento, ern igualdade de condições.

2.1 - A Ata de l{cgistro dc Preços. dura:rle sua. rigênc:a. pocieró ser urilizada por qualquer orgão ou entidade da
Administração incirrsrvc autarquias lederais. esreJuais ou rnunicipais <ie órgâos públicos, estatais ou ainda de regime
próprio que nftr tcnir.r prríicip:rrlo .lo certanre licitatório llrcdiante previa uonsulta ao órgào gerenciador.

2.2 - Os órgâos c cnr iLiades que nãi; panicipararir rl., r egistro dc pieçi,s ciuando desejarern faz-er uso da Ata de Registro
de Preço:. (leverii() nreirilêsrar seu interesse jurtro À, ótgâo gefenciador da Ata. para que este indiclue os possíveis

fornecedores e lc:ptclivirs p1gçq5 ir 5s1a,n pralícatlos, oberJeiida a o«lem de classiÍicaq:ão.

2.3 - Caberá a., iirnrrcedor'treüeiiciáric di! .\la i!: i{.gistrn de Preçoi, observadas as coodições nçla çstabeleçidas,
optar pela aceitriçii) a,! não d.i fornecinleoio, inçlepe;rrienrcnrente dÍ"'s qu3ntitalivJs .egistados em ,{ta, desde que o
fomecinrento nã.() irrciL,diquc as obrigaçõej anleriorn'relte assumidas.

2.4 - As aquisiçr:,cs ,,Lr ::ontratações ldicionair. ri.., ltulrráo criccder, p(ü órgão orr por eotidade, a 500,,á lcinquenta por
cento) dos quarliliiii\os reqistrad\)s n.! Ata de Registro de Prcços durante sua vigência, e ainda o quantitalivo
deco!'rente das adc.i,c: :i ata de rcgislnr ,lc prc(í)s là.r p,.idarí e:{.ider, la totalidade, ao dobio do quantitativo de cada
ilem regjsfardo nir illir .1e legisrrõ de preços pU a o.'r.são üerenc iador r para os órgãos pamicipantes, independentemente
do uúrnelo de órgiit'. riio potticipantes que, desde qus dcvidalnente corlprovada a vantagern e o cunprimento das
exigências da leg i:.,aç:i,) vigente

. in.crita no CNPJ sob o no.
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PPOCESSO

l"'oooLI[)ADE pl É

PRET'EÍTT, R,i }1I'\ICTPÂL DE SAO AER!§A
F.srADo Do MAR{NrrÃo

pRÀÇ \ Br.ri\ \RDo coElfi() DE .\t_\IEtDA \" 862, c a\TRo - sio BER\.\RDo/uA
CNPJ: 06. 125.389/0001 -8Íl

3.1 - O gerencianrent(, deste instrumento caberá a PrcÍ'eirura i\.Iunicipal de SÀO BERNARDO,NTA

3.2 - A P;"esentc.'\ta terá validade de 12 (doze) nreses. contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial do
Esradu.\1.{.

"1.1 O preço u qLrarrlidadc c a cspecificlçào dos scrviços ou produtos r.cgistrarios nesta Ata snconaarn-se indicados
na tabela abaixo:

E},IPRESA I)l-SCRI(rÂO
DO 

'TE 
I\t

Qr..rN'r VAI,OR
L:iíTÁRIO

Eei{a,,
5.1 - Os itens iüeii',r'ir(los de\'eIio ser .;iecr,taCcs ,riinfcrire lerrtr.., dc referência Co Edital de forma flacionada (se

necessário) e conli,r'rrre l'orenr solicitados pelo setcr competenle.

5.2 - O prazo rn.r.rirr ro püra entre'ga será diaric coriÍorme s,.riicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras

da Pret'eitura l\lrIr i. ir',,i .1. S.it I IlF.RNl RD( ). \{4.

6.1 - Executar r, ii,rrrccrnrento denrro dos padrõe. 3stabelccidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações <io crlitir!. responsabilii,;lÍrdo-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumpdmento das condições

estabclccirlcs.

ó.2 - Prestar os csclíi'ecirngÍ o§-que'tbfenr ,iolicrr.rdoj pcia Prefeitura ;líunicip+|, cújas reclamações se obrigam a

atender prontarneiric. berr corno dar ciência med;atam€nte e por esôrito, de lualquer anormalidade que verificar
quando da execuçâo dos atos dÊ sua responsabilidede:

6.3 - Prornovç; 1o.io1 os nteios necessáiins i g;,rentir di pleria Lrperacionalidade do iomecimento. inclusive

considerados os casos'ie qreve cu paralisa,:ão <ie cualquar aluaeza;

6.,1 - A falta de quais.lucr iteas qujo lonreçinre,rto iircunrbc ao detentor do pieç,J registrado, não poderá ser alegada

cono motivo de tirr;ri inaicr úara r.. armso. rrrá execrrcáo ou inexecuçào dos se;viç.os objeto deste edital e não a eximiÉ
das penalidades a .iLrc está sujeitô pelo nào cutiprirnento dos prirzos e demais condições aqui estabelecidas:

6.5 - Cornunicar iI)cdinLaniente a t)re1êilur?i Mutiicjpal qualqüçr alteração ocorrida rto endereço, conta bancána e

outrasjulgada,s nci.:.\i(riari DÍlfii a iecóimerno de.coüo;7ondênch. ' .

ó.6 - Respeiui i lirrer cxrrrpiiÍ e legislação ^l; :p3rrrançí1 e Àdntio;:.tração no trabalho. previstas nas normas

regulamentadcras ptlt ircn:es:

\',ALOR
TOTAL

I
I

7. D, A!Á DE

3.3 - A Secretarir prrr'licipante desra .,\ta dc R':gistro cie Preços é a Sccreraria Municipal de ,{tlministraçào;

Eree,,-l

M..rR{ :. IriNn
1

,. DÁ§ (.
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6.7 - Fiscalizal o pertcitó curnprimertu do lornecimcnto a que se cbrigou, cabendo-lhe, integralmente. os ônus
decorrentes. Tal liscalização dar-se-á independentemÉnle da <tue será exercida por esla Prefeitura:

6.8 - lndenizar tercei«'s er6s 1 Or5prtu Pielêirura enr caso dc ausência ou ourissão de fiscalização de sua parte. pelos
danos ou prejuízoi eausados por iua culil! ,)u dolt,. ileveodo a contratada adoiaÍ todas as medidas prevenlivas. com
fiel observância às exirências das agl.oridades cornpclentes e às disposições legais vigentes:

6.9 - Fornecer Os seIr içod, confomre esrrpiriado neste êditel e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O araso na cscuçâc caberá peniilidnde ,r sâxçôes pÍevisra:; no item l2 da pÍesente Ata

7.1 Convocar u iicilnnte voncedora para a retirad:r da.&rdsrn de Fornecimenlo dos itens registrados:

7.2 - IrornçÇer r\ ernprcsa a ser conaratada toda: * ilíonnaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao oliicio deste Edital:

7.3 - EÍetuar o pagal1r!,rlo á enipre3A tlâs oondiçôes e$abelecidas neste Êdital;

7.4 - Notificar por c:,cr;io, ii emprrsa coriirluda toda c qualquer inegularidaCe constatada durante o recebimento do
obj eloi

7.5 - Nenhurn pa,lari('xl(r será e[r'!uado à en]!,rrsa dclenroru do íegistro, enquânto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse tirb nii.r será gerador dc direiro a rraiustanlento de pÍeços ou a atualização monetfuia;

7.6 -Não haver'á- s.rb hipóiese algunla' pagameÍrt(, :rnleripado;

7.7 - F iscalizar .r c,riu\ iio da! ohn{Jçôcr lssunrids pclo coritr atado

8,1 - O pauanrcnrr. :er'á efetuad.r até 30 dias após a emissâo da n..rta Íisçal devidamente atestada pela SecretaÍia
responsár,el:

8.1 - O Contratado, íi,rnecedor dcr erá indicar no corpo .i3 Nota Iiscalr'tàtura. desçrição do item fomeçido. de acordo

com o €specificad,.) ro r\rexo I c sua proposta de preço,

8.3 - Caso conslirlalli) alguma irrogulaririaiie nas nolai, {iicaís ôm làtura:, cstas serão devolvidas ao fornecedor, para

as necessárias ooriccõcs, conr as infomrações que mctiva.anl sua relteição, sendo o pagantento realizado após a
reapresenlacào d.r. r,,rt.l., tiscai\ em fatuÍas.

8.4 - Nenhum pa3;urr»ro iseutará o FORNECEDOIT/COf'iTR/\TAD0 das suÊs responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceita;.n',l(.riniÍ;\a do ti,flrecimcrrro.

8.5 - O Contratânl. nàL) cf€tuará pagalncnlc de tiRrlo desaontado- ou por rneio de cobrança em banco, bem como, os
que tbrem negociar.l')s .onr terceiros por interntédio da lperação de "factoring";

8.6 - As despesa: oaiicrrias decoircutes de trarsferirncia de valores para outras praças serâo de respomabilidades do
Contratado. Alnr<i,1.'

I

h

l§!"rr{, -&i{i§.i,}ii,.''1,"'
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9.1 - Os preços |cgisuados manler-se-ão inalterados peio psríodo de vigência da presente Ata. admiaida a revisão no
caso de desequilibrirr .la equação econômico llnanccira inicial destc instrumento a partir de detemrinação municipal.
cabendolhe no nriirinro o repasse do pcn:entual detenninado.

9.2 - Os prcços tcgi:ttaclos tlue soírerem rcyisio não poderào ultrapassar os preços praticados no mercado, manfndo-
se a diferertça pcrcerlual apuradl entre o valor originalnrente consrante drr proposta e aquele vigente no mercado à
época do registo;

9.3 - Caso o prcço rclistrirdo seja superior à média dos preços dc mei'cado, a Preieitura solicitará ao fomecedor,
mediante corresporid;ncia, Íeiu.ção.!o preço registrado..de fcmra a atlequáJa,

9.4 - Fraçassada a rrcr,:ciação corn o prirn,.'iro colocader a Preí'eitura podcr'á rescindir esta Ata e convocat. nos lermos
da Iegislação vigentc. c pelo preço da printeira. as demais enrpresas com preços registrados. cabendo rescisão desta
ata de registro dc prcços e nova licitação em casc de lracruso ua negociação.

9.5 - Será consiciclad() .ornpariveis conr os dc rireuadt-. os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média
daqueles apuracl,,. ín l:l !'rctêitura.

l0- I -- ,{ presente r\(u de Registrc de [,reçr)3 p(ideÍá scr Çancelatia de pleuo direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornececior nâo çumprir conr as r;briglçti:s constãntes rr(, Ldital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o forncccrl,:r iler causa a resr:isào e(lministrariya Ja \ota de Enruenho decorrente deste Registro de Preços,
nas lripóteses prcr,ist.rs rros irrcisos I a X ll. XV ll e X!'lll do art. 78 da Lei 8.ó66193:

c) en quaisquel hip,!r.ici de cxecução iolal ou parcial da requisir;ãolpedido dos serviços deconente deste registro;

d) os preços registrliius se apresentarenr superiores aos praiicado: ltr mercado;

e) por razões de inrcrcsse público devidanrenre denronstradas e justificada;;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexra ou sétinra.

10.2 - Oçonendo cuncelânrento do preço legisrradr. o fomecedor serà ;nlbnnado por correspondência, a qual será
juntada ao processr-. adrninistrativo da presente Ata.

10.3 .,-o çaso J,: .cI igrorado. incerio ou inacessívei o endereço do Íôrnecedor. a conrunicação será feita por
publicação no .ltrlrLrl Oticial do Estado/\'!A, considerundo-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10..1 A solicitaçi,. Jo tonrecedoi paia caucela.ionto oos preços rcgistrados poderá não se. accita pela Prefeiturs,
façultandr;-se a estr rrcsre caso. a aplicaçáo das peralidadcs previstas no tidital.

10.-i * Havendo c cerrceiarnàirti, do preço iegistrado" 'cessarão todas as atiyidades do Fomecedor, relativas ao

fomecl'mento do itcrr.

10.6 - Car^so a PIeícitu.a não se lrtilize dír prei rogativa dc catcclar csta Am. a seu exclusivo critério. poderá suspender

a sua execução e,ou \uslar o paganrento das tirturas, ii,té que o Fornecedor cumpra integralmente a colrdição contatual
inlringida.

10.7 - A Ata de Rcgrrl:,.r ie Preços;erá cancelirda ôrtomaticanrente nas seguintes hipóters:

o5q
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a) Por t{ecurso dc plazo de validade;

ll.l - Os preços ,ll)rcscDtados na proposta devem incluii todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos irrciifunles, ta\a de adnlinistraçdo. serliços, encargos mciais, rabalhistas. seguros. fretes. lucro e
outros neccssários a,). nrprinlento inte-eral do objctr,r desta 

^ta 
de Registr.os de preços.

l2.l - O descumpr irrr:r)to in-iuslificado (las obligaça,,:s assumidas nos tcnros dcste edital, súeita à contratada a multas,
collsoartt€ o calul c r i (lo arr. 86 da Lci 8.666;'93. incidentcs sobre o valor da Nota de Empenho. na forma seguinte:

a) atraso alé 0,i (;irct-.1 dias, ntirlta de 02u,i ldois pqr'ccrite;

b) a partir do 6" (s3\o) elé o limile do 10" (deçirno) dja. nulta dc 04% (quatro por cento). caracterizando-se a
inexecução toaal ria onrrgaçàt-, a panir do I i" (décinro printeiroldia de at.aso.

12.? - Sent pre.iuizr' .ia: sançôes conrinadas no ari. 47, L III e IV. <ia t,ei 8.6ó6193. pela inexecução toral ou parciai do
objeto adjudicailo. i, \1unicíp;o de SÃO BERNARDOIN4.'\, atrar'és da Secreraria Níunicipal de Administração poderá.
garantida a pré\ ia c .m pla de l'esa. aplicar à Co'rtral,rda rnulta dc ate I 0o/ô ( dez por cento) sobre o valor adj udicado;

12.3 - Se a ad.iüdicrlinia recusar-se a relirai a noi.a J,- emp.-nh(, in;ust iÍicadarnente Du se nào apresentar situação
regular no alo da itilura da htesma. earantida préyia e an)pla defcsÀ süjeit.l-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1 . Vulta dc atc 109í (dez por cenlo) sobre o vâlcr adjudicado;

12.3.2. Suspen'io tcnrporá ia iie panicipiir de licitaçôes c inrpeiinrentc de contratar conr o lv{unicípio de SÀO
BERNARDO/l\í-\. ;i,r prazo de at6 02 ídoisl anos. ,:-

12.3..). Deciaraçào Llc inidoneidade para licit:r oir iontratâÍ corn a Adnrinistrsçâo Pirblica Municipal.

12.4 - A licitantc. rr.iluclicatáLia ou contrarada {r!- .r:;.:!r'dr' (nrrcgar orr al;resentar documentaçâo falsa exigida para

o cerlalne, ensejilr {r rctardanrento de execuçàc, ric seu ohjerc, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

do contlam, conrp(r11ar.sc dt rnodo rnidônso ou çoÍlreteÍ línudc fiscal. galendda previa e ampla defes4 ficará impedida
de iicitar e conlrir(rr com ri Mulicípio pelo pazo dê'a1é cirrao ?llros e. se for o caso. o Município de SÀO
BERNARDO^.1A :,riicitará o seu descreJerrciarnelio do Cadastro de Fornecedores do Fstado por igual período, sem

prejuízo da açãrl pcnal c()(espondente na ft,r'ma da iei:

ll.5 - A rnulta crcrtLralilerrie inlposta à r.,lrliatada s,.eÍá automaticanrer,te descontada da fatura a que fizerjus,
acrescida de jurt\s rno|atirrios rle l()'o (urrr por ccnro I ao rnês. ('aso r l.oitraiada não tenha nenhum valor a receber deste

ôrgão da PrefeitLrr.r N4uuicigral de SÀO BER^-.{RDO'1\'IA. ser-lhe-á coocedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,

conrados de sua iurinração. pa{i eliÍuari o pirg?inlento da muir4 Aptis esse prÍtz-o, não sendo efetuado o pagamento.

seus dados serão ercanrinhiidos aL, órgio lonlpclenti !r:L-a que seja irtscritt na ciivida atila do !{unicípio. podendo,

ainda a Pret'eiturn lirl)ccder à ccbrança judicial da nrultal

12.6 - As multas fr(lista\ r,?sta .,eçâo nào rxiú:lrn ,: a.ljudicatilia da reJraração dos eventuais danos. perdas ou
p§uizos que seu rto ,univÍl veriha causar a,r ivlurricipio de S,{O BERNARDOIMA.

12.7 SÊ a Conlr.ti r(ll rüo nr()cúd lr a() Íecolhirrren.,, o.r rnulla r.o prez,\ d. U5 (cinco) dias úteis. contados da intimaçâo
pot pane da Sec'ct.rr,a \lurririfal dc {drninist|aiI.,. n respecti\o \alôr scrá descontado dos créditos que esta possuir

corú a Seclctariâ \lLr i.ipal ie Adrn in istração. ('. se istes nào tbrcm sullcier.tes, o valor que sobejar será encatn inhado
para inscrição cnl I)ivi(là,qti\a e ex.cuçlio pela Pro.uradoria Ceral do N-4unictpio:

I
I
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12.8 - Do ato que tpiical penali{ade cabrÍi't recurso,.nc ptazo de Oj (cioco) dias úteis, a contaÍ da ciência da intimação,
podendo a Adtninislração recolsiderar sua decisàc au nesse prazo encaniiúá-la devidi,mente informada para a
apreciação e decisiro ruperior. derlro do ntesno pr?12o. ,

l3.l - As in lrações pcnais lipificatlru na Lri.8.6óói9i serão otrjeto tic proccsso judicial da fomra legalnrerte prevista,
sem pre.iuízo das dcrrr;ris corninaçôcs aplicáveis.

14.1 - As Ccspesa: Ccrorrcntes das r:ontratnções oriündas da presente .Á.ta dc Registro de Preços, conerão à conta de
dotaçâo orçamenl,iri:t do ano eÍn Érrrso, ou des deurais que possam vir a aderir a presente Ata iis quais serão elencadas
em lnomento Opotlürl(,: ,,,, ,, ;.-, ' , .

t 5. I Ás partes Iicanr. ainda- atislr'itas às seguintes diiiiosic'àes

I - Todas as altelrça,c\ que se fir:elem nçcessárii:s ,icrí:o rcgist[adas poi irrtennéCio de lavrâtura de lermo aditivo a
presente {ta de R.,:i. tr,, de PreÇos.

ll - vinculanr-se a esr.r r\!a paia fins de anaiisc lérrrjta,.ju itlicc e dccis2o superior o Edital de Pregão Eletônico SRP

n'.021r2022 e jeus ilr.\{rs e as onrpostas das licitantcs ç'lassiticadur.

I l l - E vedado cau.: ir ina i ctr utilizar o coi[Íxio decorcnie do picsenre registro pa) a qualquer operação finattceira, senr

preria c crpresrr .,,r, 'r:/açi(, da Preleituru.

l6.l As l)aíe: (')rli-itlall(-s elegclx o foro dí, (.l,:;i4rlin rle-SÃO BIRI\'ARDOi\'IA. Estado do Maranhão, como

compe:ente pàia dir.inrir'§uaisquer que-ikiss .ir i,riiri:is tlo prcsente coirato- inclusive os casos omissos, que não

pud€ren ser resol\ i(tos pela via admiuistr:rlivi., ren,Jnçiauio aqualquer outru, por nrais privilegiado que seja.

ló.2 - e por estalelr ,ic tcordo, as ilarier, iirnlxril ir piiser;te Aaa, crn il3 (três.1 via: de igual leor e forma para utn só

efeilo legal.. ficar](1,) r,Iir t ia argiriráda d4 sele e; i:r)§i RÂTAll'tE. na i.rnà-do Aí. 60 da l,ei 8.666i93.

SÂo BLR^-A-RD()]\Iâ - rl{. dc ce 2u?.2.

re
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CONTRATO l'l: .rlII' N" /) 22.

{:()t'7'R_4 rO DE FORNE(:I\IENTO gUE ENTRE SI
{,ELERRÁ\'I Á PREFEITTIRÁ MIJ NICIPÁL DE
s.4o tsERktRDo/MA, ESTADo Do nÍÁR,4NHÃo E

'7 .1r:4 EIÍPFE'SA 
'")';\1 i-: r

[",r L,i( iristrL:nj.1l(, pani(i,l.rr. ] i']]ll';/: i;1'1;171 1;."1q'1,'.4, i>l: SiO AL:R\',1Rt>Otl,l,í, situada à
- \,i() BllRN,{R DOi ]\.1,{-NJA. in3§Litu no ('NPJ soh o nu.........................., nest€ ato representada

oelo prefeito nrurricipal, Si ..... ....-.............................'...- poíador do Cédula de ldentidade no ......_................... e
do (lPF n" a ssguir denr>minada CONTRATA\1'8. c a errpresa situada na

inscdla oo CNPJ sob J iro ............,.....,.-......... rrest3 aro represenrada pelo ............................, Sr.
. . ponaoor da (iédula de ldúntidríl€ n" e do CPF n' ............................, a seguir

denonrinada {lt)'r i.l{,,\'ÍADA., accrrdarn c.iusran: Íi:nrar r., Drgscare C.rntrato, nos tennos da Lei n. 10.520102.
I)cr:rctu n' ltli] ' l lQ c suh!iJ!ariürrrc t(. n() (trr( ,;,'uh(i. rs cii.pr,siçiics da Lei n" 8.6óô19-1. assinr como pelas
cláusulas a scgri:: cspressas: . .

Ckiusulu Ptinrei,' - D0 úBJEIA:
| .l . Registro dc lrrcço para fulrm ersi:,Çio dos :,erliços Ce (rçri laicral nâs est adas vicinais e tos pátios das

escolas ç n,'.rirs Jr saude dr sÀt) RL R\.r. RDO/\Í,\..' :

Cláusuh Segutrrlir - DO h'It§D.1hIIi,\TO LEtiÁl-:
2.i.[']sle conlrltl,, l.rn c.,mo arnparo legai a liciraçâr,l 

'!a 
m(xlaliCade l'regào Eletrônico SRP n'021i2012 e rege-se

pelas disposiç,)es erpressas na Lei ir' 10.5:0,01. Óecreto o" 10.021/'19 e subsidiariantente. no que couber, as

disposiçries dl ).!i rl'9.ô66,'9i.e s rra: .a ltcr.açircq .iicisic riorcs t. pclos prl;ceitos de direito público. A proposta de
preços aprescnrnda i,a§s'l a iltegrar eslt e cjrur,lL,. )

Cláusula Terteint - DO y,ILOR C(tNTRÁTL|AL:
.i. i. Pela erecuçri,r C() (,bjeto ota contratado. a (lonhrtJll('pagarâ ir Conuatada c valor global de R§ '-_
(...). conÍ'onnc dt:cliçào Cos serviços abaixo:

Di,scRlÇÀo Do PRoDtjl o i r4ARc.{

OI

02

(Íabela llustrati\ a)

Clá4sula Quartt - DOS frf'rlRSOS f7.\4^-ilTEOS

V.LiNIT V -TO IALn L\,1

0l

m

r-N I QrDE 
I

lorl
I
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4.1.,{s despesir; (licorrelles dà presente iicitaçãô correrfur 1rcr conra dos recursos especificos consignados no
orçatnento. ola.\iliitda confomle abair.o eipeci§cddo e dernais dolâções que por ventura se fizerenr necessárias.
através de oldcrn de Íirmecintento correspondentc:
DOTÂ( .iO:
Na l,icitâção liirx rçgislt o de pteço nào c ncccs:ário indicar dtlaçio crrçarnerrlátia. Llue somente será exigida para
a fomralizaçio ,i.r colllÍatô ou outro iostrurnent.r hiibil, contônne o Art. 7'. §2o do Decreb Federal n" 7.892r'2013
e alteraç(5es.

Clriusuls Sertu - l)O fORr;t:C'lll4ENTO E LO(.AL D,l ENt REG.4:
6.1. Os sen-iç,,:. rlcrçt.ão .,tr cntregucs. na qualidai.l:- quan;-idade e periodicidade especificadas no Ternto de
Ret'er'éncia ,\rrrr.r ! dcs;e F"rlital. scnclo q,,." l inohservância destas condiçôes implicaá recusa sem que caiba
qualquer tipLr rle rcclanrlção poÍ pal-ic da irlCirr,pleute. .'\ Contratada obriga-se a subslituir os serviços que
porvcutura rã\'::l!n(!anr às especificações. .ob pen'r das sanções cabiveis.

6.2. Os sen iço: , tc.. çràc scl c>.ecurtd,,, i,,,,,..r..1rrí," .:;: t,rrnr in irrt..nupta.

li
6.3.Os sen'içr,: drr,tr,ro sc'r enlt)gues n,, loe a l irrdie}tir sn cacia !errno dc ReGrê'nci4 no horário das 09:00h (treze
horas) às l2:00h ídoze holas).

Clóusllu Séti»at - DO PÁG.1*!8,\TO:
7.1.Opagarnvnt,.(Íácltlüadr)ntensalrnert::.r,r:cr:nl.it(.\slrriç,;'I0mecidos.3pósaüornpro\açàodequea
empresa contiàla(ja cstÍ çm dia corn as obrigações perante o Siswma dc Seguridade Social, mediante a

ap.esentaçâo d?É ( ertidies Negatilas de Dóbiios co4ro.r INSS e o ÍfC l'S, no prar(, nào superior a 30 (trinta) dias.
coltados da er;trcga da N1rta,.l:iscai de Ísrneci;ue,rti' dc.s se:"r,iços- dcvidamente âtestada pelo selor competenle.
Seú verificudii t.lnrhcm sua rcÍrularidade conr os liibutos ÍfcCcrais. mediante apresentação dâ Certidâo Conjunta
N-egativa. ou ( crliilrio C-on;un'.a Positiva corn eÍbitos de Nege,tiva. de 1r'ibutos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa da Uniâo

7.2. L rcdada t:prrssâr,renic a rcalizaçri,) Jç c:,ôr;,rÇa,lc 1'omia dir,êrsa da cstipulada neste Édital, em especial a

cobrançir banc.iiia. n)ediíinte toleto c,r nresml, o prdesto de t;txlo. soir pena de aplicação das sanções previstas

neste ilstrurncnt,; . indenizaçào pelos dano.i deconenteJ.

7.3.\c'nhurn o.rgi',rirrtr: será eletuado ao COVi'R,\'IÀDC çr':o o iIlesrrro se encontre em situação irregular perante

a Seguridade -(ociel c I riblios Federais. conl'onnc itcm 7. I .

7.-1.,\s \otirs I i:r-uir divtiàú r,ir acàtr, t,.ul.r.l r. t.. itspeca':r,.,,rilnr Cc fumecinlento.

{'üusula oit.ti'.i-. !).4 ::11:i'o,vtPosrÇíc Díi t'.'j1 iLitlRto Eco,\clrlc0-FIN"!*-cEIRO DO CONTR.4TO:

8.l.Ocorrendrr d,:scqrrilihio dconôirli,ru - il i'i,r! i.rr iri) i.lLJ (:ori:'al(). | .idrnilistraçâo poderá restabelecer a relação

paÇtuada, nos l.-n1rr,s do'aí. ii5, iliciso ll. riirrr,ri.i .la t-:i n" 8.ó66:'93, rnediante cooprovação documental e

rcqucrintentt,. 1r.':.rr ri. r eonlt'.ttuC,'

Clríusulo Nona - D,l F!SCÀL,2,1{Ãir:
g.l.Contratmlc indicará irrna'peis,ra ,lc 'lu 1r-r;:i','i' llia:rerc':, s aiilii.lades de {iscalização dos serviços

recebidos.

'I

I)
'I

Clriusulu Dé<imo - lrOS DIRLITOS E Rt:'POl'1. itllllDÁtrES D.tS PARTES:
10. i.Conslitrur, d;rcr:os dr Conlrâtarttc rccc5et' o otrlelo r1§§te Corlti o nas çcndições avençadas e da Contratada

perceb€r o va,o. liu\tâdt} n;r tbnna s f;i-az1) çinrvúrloicli:td.):.
l0.2.Consritue !r ohrigaçôes da Contratade:

i] cnlrçgÀi Cls se,viços às sr[',; eií,aiii3!.,1,r lacal indiüado na cláusula sexta do ptesente contrato;
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ll- _l

li ) lorncccr Os serviços, rigorosanrsnic rir's especilicações. prazos e condiçôes desçritas na Clausula
i DO OBJL-TO c Áncxo I:

llll()5 5çyyiço.t deverâo sêr forrÊcidos inlegíalmente ê constante no caso de provitrento
in ilterrup'Lanrente. no caso de nranutroÇâo senrpre que requisitado conforme ordem de produtos
de acordo conr as rrecessidades dos.alunos da red-e murricipal de Ensino .

It I assiiàir'trjàos os cuslos (,u dêipesas quc se rzerem necessanos para o adimplemento das
i,bliÉaçõçs <iecorrentcs ilçslc Contiâkr:

'! ) \io tíarstêril. totâi ôu parcialrnent..i, o ôbJcrr) dejte C on[ato;
VI) sqicit;,r-se à mais anrpla f;scaii;r:çio prrr pane da CONTRATA\TE, prestando todos os

csclarecirnenlós soiicitado; a e àtciiten(1,-' i: íeclamrçôes pmcedentes caso ocorram:
\ ll icomrrrica! à (IONTRAT.,1.NTE os cyenl,rais casolr lortuitos ou de farça rnaior, dentro do prazo

llt 02 (dois) riias útcis apos a v3rit:caÇào do Íitu e apresentar os documenros para a respectiva
âpro\ i.çá!), inr até 05(cin.o) (iies col1secutivos, a paíir de sua ocorrência. sob pena de não serem
,,r:,idcraJo.: .{ ti

\ | | I ).ttür J!'r ar )j .,t.;ar,,1. r! i r i, bI ih ijlÇqlíreviOcirriiárjos, fiscais c comercial's decon entes da execução
.lv prcscÍll(: -nnllillo' ].

!\ )riiant.r iltlranlc lo<ia a crecLrçir.r Àq (-onuakr. ctlr colnpatibilidade com as obrigações assumidas:
\ irr (1,)'rirâtadr responder'á. d; Iraneira ábsnluta e inesctrsável, pela perfeita condição dos seniços

i:.;rnccidor, irrclusive suas quautidadc: e qualidade. conrpetindo-lhe também. a dos serviços que

nao aceitos pela fiscalizrçâo tig ContratanÍe deverão ser tocados:
XIi !efÀ) de rlireta c crclusiva rc:l0r,Jatljiidade da Contrabda quaisquer acidentes que poÍventura

' '\: '[runr ni iltrr'gir Ci,. 5cr\ iç,F, c L, ur. rndcr ido üe patenres e rcgistros.

l0.3.Constiturr:robrigaçQesdaContrarixrr€;.,. . ....;* ^,I) íiscaliz-ar e acompanhar a execLrçâo do obicto dcsle üontrato;
ll) cÍetual o paganrento contbnnc estipulado na Cláusuia do Pâgamento;
Ill)designar sen,idor pam accmpànhar a execuçâo deste Contrato;
l\.lcomunica, à CONTRATADA ióda ê qtralquer ocontncia relacionada conr a execução do

Cr)ntrato

Ckíusulq Dêc.inui Prindru - D.l TR()c.-1 EVENTI:.4L l'E D(rcliitlENTOS:
I L l. A troca trerrtual dc Cc,cunl)cntos, crúre a (l(,nlrat lte c a Có lràtada, seÍá realizada através de protoçolo

I l.2.Nenhunríl (,utrr 1(rflira será consideracl;i coi-n.:r l',rc,,a <ic entregi Cc CrcumenÍos.

Chiusukt Décirw Segitri«-- ltÁ ttESt lS,iO Dú CONIR.4TO:
l2.l.A rcsci:à1, Li(, ,jcírtialo ttr:i lug,ar (k plei:o ciirci«r. a::rilriiir da ilontratante, independcntemente de
iílerposiçãc.iuiiicial t,i:, cri,ilt,riici,il, ciri confcúriJade cori o ar. ,i,i. inois0 IX, da Lei n" 8.66ó193 e suas

alterações no,: crrsc: pr.'vi:ios nôs artigos .77 r lS da referidâ lçi.

Clriustrlo Détitrttr ft'irtrri - OaS §.1.\'ç'OES í, Pti.\.11,t DÁLr[Í;:
13. l. { licitantc t;trc t,riseiâr o ,3íáidàri1úntc da c\iL\rção do cefiaine^ rráo $ânÍivei a prcposta" làlhar ou fraudar na
execução do (jl'tclii ii.itaC(): cl)mpo.tar-s. Ce moLio inidônco. tizer declaraçâo falsa ou conrcter fraude fisçal.
garantido o dircilo p.ev-ir., th citação I dJ ernpla iilÍêsa. íiçi'râ impedida de liciur e contratar com a Prefeitura
N4unicipal dc \\(i BllRNl\RrlOiUA- peÍ,r prô-Jo de até 0-í icrnco) anos, enquanto perdurarem os tnotilas
detcmrirantes ,i., pi:l içrio rru.aie que se.ia pronrr,viiie a reatrilita(:ão pcranle a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidalc s,:rá .Jbrigatoriameiril .:gisir':i,ii ,:,.r Diári.r Oticial Co Estado e no caso de suspensão de licitar,
o LlCl'IAN'l'l: dc'.crii sci cte'.sôredencirric, por iguti período, sent prciuizo das dentais corninrçr1es legais.

li.3.No caso ric irurlirüpiernerito. o CON'Ifu\'l ÂL)l) rstará sujeita àr s.guin(es penalidades;
: i . .\d!ertélLcia:
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l\'lulte poÍ atraso a Jada i0 (trinta) dia.s, no percentual de l0% (dez por cento). calculada
robru o ralol do çoatrato. caso não seja,rr cumpridas fielment€ as condições pactuadasi
llulti. rrorati)ria sirnplcs.. de 0,4o,ô {quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no
cumpriprenÍo de suas obngaÇões conratuai;. calculada sobre o valor da fatura.
Suspe;rsão temporári:r ds participaçào enr liciraçào e impedimento de contratar com
r\dntinistraçâo porpcríodoráo superior a 2 (dois) anos; e

Dgclaraçào de inidorreidadé para licirar ou conlrarrr com a fi.dministração Pública.
A aplicaçâo da san!'ào previrtâ nc item l -1.3. !, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itens ll).j,2, l3.ll -', e 13.-1.,1, principalmente, sem prejuím de outras
hi;rrileses. ern caso de i:ia:idálcia rle aLraso la entrega do objeto licitado ou caso haja
c,.irnulação cle inad,r,rplen;cnto de e!ant$ais cotas mefisais, expressamente previslas.
i:icu!Íêdâ a del'e;a- pr 3r ia di-' inrcres::rdo. no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4, As sançric-. previslits ilos iiens I .i.l. I . I -1.. r. :-;-Jj. j$, pod.crâo :tr aplicadas sonjuntafiente com os itens
l:i.3.2 e l-'r.:1.i. ltcrrltads .l delesa prér ia do intcrd:ado. oir prazcr de l0 (dez) dias úteis.

1j.5. Ocorrcrrrjr; à inexecuçãc de que trata o i,..li,-l:.:. ,.r".,â.e ro órgão contrarante ô direito de optar pela

oferta rlue se aprcsenmr c()rno aqueta mais ranr4iosa. fela ordênr de classilicação, comunicando-se, em seguida, a

Comissâo Pernranente de i.icitaçâo - CPL, pala as ptovidências cabiveis.

l-3.(r.Â scgurdl a.iiudicatória, ocolrcndo ri hipírtes,: do Preço alterior, ficará suieita às mesmas condições

cstahclccirl:r. rr..t. í dital,

13.?. .I. aplicaçli.r Jas pcrra{irlades.previsli.; a..st-r.i liusulq é di cornpetôocia cxclusiva da PreÍêitura Municipal de

SÀO BIIRN;\ RIIí..t \'{4.

Cltiusula Dicirtttr Qu$rrq - bOS (ÁSOS 0í-tl'.SlSú)^S;

l,l. l.Os caso:, oui:sos setão res'olvido:, u lu: du Lri u ' l0.5l0i 02. Dccr tro n" 5.'150/05e subsidiariamente, no que

couber, as disp,rsic'ões dr Lri n" 8.ó(Íri93 c surr: atítraiôes posterioÍes. ,; dr;s princípios gerais de direito.

Cldusulo Dti<irtr« Quittu r'DO FORO:
15.1.Êica elçit<, \) 1-o(r da Con]arcâ.ts S,i,O ôiR fi.,\RúC/\íA, Estado do Mararrhão. para dirimir quaisquer

dúvidas oriundls tii] inlcrprÍ.tação destc coritral(, .onr e)iciusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

lr- l).[ gstâr..nt justos e cootraiad(-.5. i-, pa,!re:] assinalri ô piejenie Contrato, que lbi irnpresso em 03

(trô)) \ ia! dc i!url lcor.

SÀO BERN.,\RDO/:,1,!,í:r'ilt :, .:..1 d3 ....... de 1022

i (,ri1r?!nt:

'---.'-',....'.
i a)nilauda

VISTC

l-i.3.:.

I i..i..1.

r.l 1.,t.

L.1.ô
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,.*,,,,",,.,,f;;.1:,:.:]fli.x:,",'::[l.llT,.iXliriade 
?regão r'retÍôui'o sRP n'02t/2022.pôssui 33 (rrintâ e,ês)

nr.rrnu",.rf;l]jr'::rt.Ji:"J:U;.r. i.icrrê.i:âo râ prereirum rrtunicipat de Sâo Bernardo,,na. Esrado do

I)r!'soeiri! [íuniüipal
Eliza Lirna.

Sec. Municipai
Francisca das Chagas Carvalho
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