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PRETEITI.IRA MUN I(]IPAL DU SÀo BERNARDo
ESTADO DO MARANHÁO

pR,\(A BERNÂRDo coELHo DE ALMEIDA N" Eó2 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.J89/0001-EE

EDITAL DE I.ICITAÇÃO
pr.rcÀo rrrrnôNtco sRp N' 035/2022

PROCESSO ÁDMINISTRATIVO NO 2022045 _ CPUMA

I.I, ,{ PREFEITUR-{ \ÍUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/\1A, POT MCiO dA COMISSÀO PER\íANENTE DE
LICITA( À() CPL, irn\'és dr seu Prcgocira, designado, rorn:r púbLico para conhecimento dos interessados que fará
çqx[..11rr f.r,rtr.so li.irâróri(] n.r moJrlidide PREôÁo. cm,uI torma ELETRÔNICA. REGISTRO DE PREÇo.ob
o na SRP 035/2022(Proccsso Administrativo no 2022045 - CPL, do tipo menor preço por itcm o certame se

rcalLará, ;rs ()8h00min (oito horas) do dia 14 de setembro dc 2022, destinado ao Registro de Prcço para futuro
fornecimcnto dc pães c holos, Para atcndimento da Prcfcitura Municipal de Sào Bernardo /Ma.,conforme descrito
neste Editll c scus Alexos-

I.2. () prrrccdimcntrr Licitarório trbcdecerá inregralmcntc à legislaçào que se aplica a modalidadc Pregào, sob a
égide Consrituiçào da Rcpúblca Fcdcrativa do Brasil. Artigo 37: Regula a atuaçào dâ Administraçào Púb[ca; Lei

Fcderal n! 8.66ó, de 2U06i1993: Rcgulamenta o art. 37. inciso XXI, da Consriruiçào Federal, institui normas para

liciraçõcs c contratos da Administraçao Publica e di outras proúdências, sendo aplicadas ainda todas as suas

ahcraçocs; Lci Fcderal no 10.520, dc 17107/2002: Institui, no àmbito da Uniào, Estados, Distrito Federal e Muúcipios,
nos rrrm()s do art. 17, inciso XXI. da Constituiçâo Fcdcral, modaliüde dc licitação denominada prcgão, para

aquisiçào Llc l.cns c sen,iços comuns, Ilecreto no 10.024i19 de 20 de Setembro dc 2019, Regulamcnta o pregão, na

forma clctrirni-1. pllri aquisiça(r dc bens e sen'iços comuns e seriiços comuns de engcúaria. e d'á outras

pror rdanei.r.. c l)ccrcrtr \Íunicipal I65i 2022 Regulamenta o pregào, na forma clctúnica, para aquisição de bens e

serlico\ (onruns c seniços comuns dc engcnharia, c d'á outras proúdências no âmbito l\'luniciPal e Lci
Complcntcnr.rr nt l1l. d(: l-lil2/2006: lnstirui o Estaturo Nacional da Microempresa e da Empresa dc Pcqucno Porte c

rlttrir rrutros dispositivos lcgais. rltcrada pela Lei Complcmcntar no. 147 de 07 dc agosro dc 2014, e subsidiariamente,

no quc crtrhrr. us disposÍçÕcs da Lci na 8.666/93 c suas xlrcraÇôes posteriores. bem como as condiçôes estabelecidas

ncstc Edir.rlc scus {ncxos.

1.3. () rcccbimcnro das propostas sr:rá a panir das ll:00 (\inte e três hora) do dia 0l de setembro de 2022. O

inicio da scssào pública seiá ài 08/:h00min (oito horas) do dia 14 de setembro de 2022, no endereço eletrôoico

hrrps:/i rrrlu'.comprasbr.com.br. no horário de BrasiLia DF.

1.4. A cntrcga da proposta lcvr a participante a aceitar c acatar as normas contidas no presente Edital.

l.j .\ Atü dc REGISTRO DE PREÇOS. durante sua úgência, PERMITE ADESÀO Por qualquer ór8ão ou

cnridade dr Adminisrraçào inclusile aurarquias federais. cstaduais ou municiPais de órgãos públicos, estatais ou

ainda dc rcgimc próprio quc neo tenha parricipado do certame licitatório mediante preyia consulta ao órgáo

gerencildrrr.

2.1. Registro de Preço para futuro fomecimento de pãcs c bolos, para atender as necessidades da Prefeirura

lvluniciprl dc Sitr Bernardo/MA.

P()clcr.i() pafiicipar dcsrc Prcgào:

i.l.l.(luirisqucr cmprcsas intcrcssadas quc se cnquadrem no ramo de atividade peftiÍlentc ao objem da

ticit.rçio c quc atcndercm a todas as exigênclas, inclusive quanto à documcntação, constantes deste Edital e

scus.\ncxos;

lt

Nio poderào parricipar dcstc PrcBào:

4.l.l.Empresas que nào atendcrem às condiçocs deste Edital.

4.1.1. Emprcsas que estcjam em concordata ou em pr(rce§so de falência, sob conculso dc credores. em

il
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.1 It

dissoluç.io Lru crn liquid.rçirrr;

Emprcsls quc tenham sido dcclaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direra ou

indircta. fcdcrrl. cstadual. municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial d.r Llniào, do Esrado r'ru do l\,ÍunicÍpio. enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçàtr. lgualmcntc nào podcrào panicipar as empresas suspensas de licitar e contratar com a

Prcfcitura \lunicipal dc sÁo BERNARDo/N1A, Esrado do Maranhão.

Emprc*rs rcunidas cm consórcio, que scjam conrroladas, coligadas ou subsidiáúas entre si. qualqucr
quc scja sua forma dc constiruiçâo;

Senidor de qualquer órgào ou enridade ünculada a Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo/MA, bem
assim a cmprcsa da qual tal senidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

Estrangciras niio autorizadas a funcionar no PaÍs-

5.1. () crcdcnciamcnro dar-se-á pela rrrribuiçào dç chave de identificaçao e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao sistcma eletr(inico. no sitc https://r'ww.comprasbr-com.br-

5.2. O ucdenciamcnro junto ao provedor do sisrema implica responsabüdade legal da LICITANTE ou de seu

rcprcscntantc lcgal c prcsunçào dc sua capacidade técnica para realÊação das transaçôes irlercrttcs ao Pregào
Elctrarnico.

i.l. 0 r"rso da scnha dc accsso pcla LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transaçiro clctuada dirctlmcntç ou por scu reprcsentante, nào cabendo ao provedor do sistema ou a Prcfeirura
\lunicipal dc SÀO RERNARDo/lvlA rcsponsabilidade por eYentuais danos decorrentes do uso indevido da scnha,

iunclil quc pr)r tcrceiros.

i.4. Qurnr[r cln parriciprçrio drs microcmpresas ç cmpEsa de pequeno porte deverào ser dotados os critérios
cstahclcciclrrs no art. 44 da t-ei Complementar n0l2l, de l4l172O06: Institui o Estaruto Nacional da Microempresa
c dr Emprcs.r clc Pcqucntr Ponc c.rltera outros disJxrsitir os legais, alterada pcla Lei Complementar no. 147 de 07 dc

rgrrsro dc 2t)l-le subsidirrirmcntc. no que couber, as disposiçÕcs da Lei no 8.666/93 e suas alterações Posteriores.

6.1. Á licitlntc venccdora dclcrá aprcscntar, obrigatoriamente, no original ou cópia deüdamente autenricada em

caüório. J scguinte documcnt.rçiol

6.1.1 HabilitaçàoJuridica

a) Rcqucrimcnto dc cmpresário. no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário.

b) Ato constirurivo. estatuto ou contrato social em úgor, deúdamente registrado, em se tratando
dc sociedadcs comerciais. e, no caso de sociedade por açoes, acompanhado de documentos de

cleiçrio dc seus administradores; Cpf, RG do Empresário.

c) Prova dc rcgularidadc fiscal, perante a Fazcnda Nacional, meüante aprcscntaçào de

ccrtidiio sxpcclida conjuntamcntc pela Secretaria da Receita Federal do Brasü (RF-B) c
pcll Procuiadoril Gcial da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
trihutiirios fcdcrrrs c i l]ivida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusivc
rquclcs rcl.rtivos r Scguridade Social, nos tcrmos da Portaria Conjunta n0 1.751, de

olrl0/201.1. do Sccrctirir da Rcccita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fr:cn<lu Nacional drr(s) responsável(eis) (dirctor, sócio ou superintcndcnte) da

crrprcsa ou firml licitantc.

d) Pro\,.r dc incxistcncia dc débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mcdrantc
r ilprcscntnçiio dc certiclio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos tcrmos do

Titulo Vll A de Consolidaçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto'Lci n0

5..152. dc l" dç maio de 19"11; e certidão conforme o artigo 50 da portaria l42ll2014 do
Nlinistcrio do Trabalho c Emprego do(s) responsável(eis) (diretor, socio ou

D
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supeúnrendenre) da empresa ou firma licitante

c) Inscriçào do ato constitutivo. no caso dc scrciedades ciús, acompaúada de prova de diretoúa
cm cxercicio:

Í) Decreto de autorização, em se tratando dc empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, c ato de rcgisrro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgào competentc.
quando a atiúdade assim o exigir.

g) Certidão Especifica erpeüda pelaJunta Comercial de Origem da ücitante, dentro do exercicio
cm r.igor. obedecendo ao prazo de validadc.

h) Cenidao Simplificaü expcdida pelaJunta Càmercial de orrgem da Licitante, denrm do
exercÍcio em r.igor, obedecendo ao prazo dc validade.

6.1.2 RegularidadeFiscal

a) Prola de inscriçào no Cadastro Nacional de PessoaJuridica - CNPJ;

h) Prola de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentaÇào
dc ccrtidào erpedida conjuntamentc pcla Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) c pela
Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional (PGFN). referente a todos os créditos tributáúos
federais e à Dír-ida Ativa da Uniao (DAU) por elas adminisrrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social. nos tcrmos da Ponaria Conjunta no 1.751, de 0211012014, do Secretáío da
Rcccita Federal do Brasil c da Procuradora'Gcral da Fazenda NacionaL

c) Certidâo Negativa de Dóbitos. ou Ccrridào Positiva com efeitos dc Negativa, expedida pelo
Estado do domÍcilio ou scdc do licitantc, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Fsredual:

d) Ccrridao Negativa, ou Certidào Positiva com efeitos de Negativa, quanto DÍvida Ativa do
Estado. expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicÍlio ou sede do licitante;

c) Ccrtificado de Rcgularidade de Situaçao do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Fcderal - CEF, comprovando a regularidade pemnte o Fundo de Garantia por Tempo de
Sen'iço:

Q Cerddao Negatita da DÍrida Ativa do Municipio de oúgem;

g) Certidao Negativa de Débitos do municÍpio de origem da licitante;

h) Alvará de Licença, Funcionamcnto c Localizaçâo do estabelecimento do licirante.

6.1.1 QualificaçãoEconômico-Financeira:

r) Ccrtidao Negativa de Falência c Concordata emitida pelo cartório distrÍbuidor da sede do
licitante.

h) Birlanço Patrimonial, der.idamcnte rcgistrado na Junta Comercial do Estado de origern da licitante.

c) As cmpresas com menos de um cxcrcicio financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mcdiante a apresentação do Balanço de Aberrura.

6.1.-1 llegularidacleTrabalhista:

a) Ccrtidao Negativa de Débiros TrabalhistLrs - CNDT (em wwrv.tst.gov.br). em cumprimento à

Lei no 12.,1.10/2tlll. \/isando comprovar a incxistência de débitos inadimplidos perante aJusriça
do Trabalho.

6.1.5 Qualificaçào Técnica: Cumprimcnto do disposro no irt. Il, § lo do art. l0 da 8.666/93
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a) Atcstado fornecido por pessoa jurÍdica de direito plblico ou privado, comprovando que a

licitante EXECUTOU oU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECTMENTO compativeis com o

objcto dcsta Licitaçào. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente,

constando seu CNPJ c endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores,

adminisrradorcs, procuradorcs, gerentes ou sewidor responsável, com expressa indicaçào de

seu nome complcto c cargo/funçâo.

6.1. l)cclarrÇào assinada pelo represenrantc lcgal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo .

6.3. Dcclaraçao de lrodstência de fatos supcnenientes impeditivos de habilitaçáo. na forma do § 2'do anigo 32 da
Lci Fcdcral 8.666/93, assinada pelo rcprcscntantc legal do Licitante, conforme modelo no Anexo IlI.

6.4. Dcchraçào assinada pelo representantc legal de conàecimento do Edital. conforme modelo no Anexo IV.

6.5. Dcclaruç,ro assinada pelo rcprescntante legal da lÍcitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do
artigo f da Constltuiçào Federal, na forma da Lei no 9.854/99, conJorme modelo do Decreto n0 4.358/02, conforme
modclo no Anexo \r.

6.ó. l)eclariçio assinada pelo rcpresentantc lcgal de Veracidade, a qual declara curnprir os requisitos de habütaçào
e quc irs dcclaraçocs informadas sào vcúdicas. conformc parágrafos 4' e 5' do art. 26 do decreto 10.024/2019 e

conformc mrrdelo nr'r Anexo \rl.

6.7. l)cclrr.rÇio xssinada pelo reprcsentantc legal dc Garantia Conrrarual. a qual dcclara em cumprimento ao exigido
no cdirrl, quc concordir em entregar a garirnria connarual, conforme prevê o Anigo. no. 56 da Lei n! 8.666, no ato da
.r-ssiniltura do contrato. conforme modclo no Anexo VIL

ô.8. As ccrtidr)cs lalcrào nos prazos quc lhes são própdos; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão vaüdas por 60
(scsscnta) cliirs, contados de sua cxpcdiçào.

6.9 Caso na documentaçào da licitrntc clona da proposta mais vantajosa seja constatada a existência de alguma

rcstriçirc ro que tange à regularidadc fisc.rl c trabalhista, a mesma scrá convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias

tutcis, apos a dcclaraçào do venccdor, cornprovar a rcgularização. O prazo podcrá scr prorrogado por igual peíodo, a

critÉri() dx adminisrraçào pública. qulndo rcqucrida pelo licitantc, mediantc aprcscntaçào dc justificativa.

6.10 A nào-regularizaçào fiscal c trabalhista no prazo pre\.isto no subitem anterior acarretará a inabi]itação do
[citanre, scm prcjuizo das sançôcs prcvistas nestc Edital, sendo facultada a convocaçào dos licitantes
rcmancsccnres. na ordem dc classiíicaçào. Sc. na ordem de classúcaçào, a ourra licitante tenha alguma restriçào na

dr.rcumcnteçào fiscal e trabalhista, scrá concedido o mesmo prazo para regularizaçào.

6.11. Em ncnhuma hipótese será conccdida prorro€iaçâo de prazo para apresentação dos documentos erigidos para a
habilitaçi-ro. onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.02.+Â9, onde apenas serâ permitida excepcionalmente a

inclusào dc documentos quc co[oborcm com a habilitaçào através de dügência, salvo item 10.10.

6.12. As ccftidoes expedidas pela Internet, estào condicionadas à ve licaÇào dc sua autenticidade nos sites de

cada órgào cnissor.

ô.11. As lieitanres arcarão com todos os custos decorrentes da obtençâo c aprcsentação dos documentos para

h.rbilitlçrio, x proposta de prcços inicial c <ls documentos de habütaçao deverão sçr anexados concomitante ao

rcgistrrr cll propostâ no sistema, as dcclaraçôes e proposta irfcial deveÊo ser assinadas digitalmente através de

irssin.rtura cligital. para confcrir aos mcsmos autcnticidade e inregndade.

6.11. Scr:rrr inabilitadas licitantcs quc náo atenderem às exiEíências do presente Edital e seus Alexos, sejam

omissns,;rprcscnrem irrcgularidadcs. c dificultcm o andamento do Processo Licitatóúo, que discordem das
(.láusulas c normas do Edital, cstando fora do prazo preristo de Impugnaçào coníorme o art. 24 do Decreto
1002'1/ 19.
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i I .\ EqLrir.r rl. \;rrrilr.11v1irt dc -'cu Prcq,t irl( l)cschrece quc a c()taç,ro do rclcrido preElào ler sc :r 1-ror mcio de
l.urct. cnr r .rl,,rr. Lrn it.rrio-. dtrs itcns totn .lnratiir!at() do menor preço.

8.1.,{ LICIT,{NTE scrri responsável por todas as transaçôes que forem cfetuadas em seu nome no sistema eletrôrrico,
lssuminclo como firmcs c verdadeiras suas proposras e lances.

8.2. IncumbirÍ :rinda i LTCITANTE acompanhar as operações no sistema cletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando rcsponsár'el pelo ônus decorrente da perda de negôcíos diante da inobservância de quaisquer
mcnsagens cmitidas pclo sistema ou de sua dcsconexào.

8.1. A participxçio no Prcgào dar'se-á por mcio da digitação da senha privativa da LICITANTE c subsequente
encaminhamcnto da Proposta de Preço exclusivamcnte por meio do sistema eletrônico, até às oThlomin (sete horas
c rrinra minutos) do dia 14 de se.embro de 2022. (Horário de Brasilia).

8.4. Como rcquisiro para a participaçào ro Pregâo, a LICITANTE deverá manifestar, em campo púprio do sistema
elenônico, o plcno conhecimento e atendimcnto às exigências de habüraçào previstas neste Edital.

8.5. A Proposta clc Prcços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema Portal
de Compras Públicas, sendo obrigatório o precnchimento dos campos "Fabúcante" 'Marca" nào identificando a
empresa. "\'l Unitário (ràlor unitáúo). "Vl Total" (valor total) e "Prazo de enrrega" (o prazo de execuçào nâo
poderá ser supcrior ao constante no Termo dc Referência).

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, nào deverá contcr dados que identifiqucm a Licitante.

8.6. Ate a dltr prclista neste Edital para enccrramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá accssar o
sistcma Portrl clc Compras PúbJicas para rerirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A panir do inicio
da sessào púhlicr. nio poderão ser altcradas ou retimdas às propostas formuladas.

3.7. l'nrr rc: quc a licitante seja dcclaracla vcncedora do presentc pregào. esta deverá encaminhar, pelo Ponal
dc Crupr.r: Pul',licas ;r cópia dâ proposti no t'ndereço http:/,rhttps:,'/urrrr'.comprasbr.com.br/18/de acordo § 20 art.
lE do Decrc«r l0(ll+ 19, tendo como tcmpo limitc o pra:o minimo estabelecido no decreto federal supracirado.

8.7 l. A licitante dclcrir cntrcgar à Comissào Permancnte de Licitação cópia da proposta de
prcços ncgociada e a planilha dc prcços em Excel com a descrição completa do objeto ofcrtado, agora
iclentificando a empresx com todos os dados, inclusivc bancários e deüdamentc assinada pelo seu

rcfrrcscntlnte lcgal.

8 8. .\ Propostr dc Prcços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validadc nào inJcrior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
ipresentaçào;

8.8.:. Prcco Uniràrio c total. cxprcssos em reais:

8.3.1. trspecificaçào clara clo objcto, de acordo com o Anexo I deste Editalt

S S.J. I)rx:o de execuçào conforme definido no Anexo I: Tcrmo de Referência;

8.8.i. l)cclaração de que sua proposta compreende todos os tributos, desPesas ou cncargos de
qualquer narureza, rcsultante do fomecirnento/serviço,

8.3.6. Os seguimes dados da licitante: Razão Social. endercço, telefone, E-mail, número do CNPJ.

nome do banco, o código da agência c o número da conta corente e praça de pagamento.

8 8.7. A proposta de Preço dcvcrá cstar acompaúada do PGR e PCMSO da empresa afim de

comprolar a implantação de Programas dc fuscos Ambientais e de Saúde Ocupacional

8.9. Decllr:rc:io cxprcssl de total ctrncordância com os termos desre Edital c seus Anexos

PRORf§TÁ DÉ [ rs
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8.10. Nào serào consideradas âs propostas com alternarivas, devendo as licitantes se limitarem às especilicaçoes
dcste Editrl.

8.ll- Decorrido o prazo da validadc da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, liberados
dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo dc cnrrega/execução será o estabelecido no Anexo I Termo de Referência.

8.11. Scrào clcsclassificaüs as propostas que nào atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas. :rprcsrntcm irregularidades ou detêitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que
xprescntem qurrsqucr ofertas dc vantagens nào preústas neste Edítal, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantcs.

B.l.l. As licitante,< arcarào com todos os custos decorrentes da elaboraçào e apresentação de suas propostas.

9.1. A- partir drs l.l:00h (oito horas) do dia 14 de setembro de 2022, terá início a sessão púbJica do PRfGÀO
ELETRONICO SRP N0 015/2022. com a dirulgaçào das Propostas de Preços recebidas e, após análise, inÍcio da
erapa dc lanccs. conforme Edital.

i0.2. Inicnd.r l ctlpa competitiva, as [citantes poderào encamhhar lances exclusivamente por meio de sistema
cletrônico. scndrr a licitante imediatamentc inJormada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor-

I0.1. As licitirntes poderão oferecer lances sucessivos, obscrvando o horário fixado e as rcgras de aceitaçào dos

n]esnos.

10.4. Só scrào aceitos os lanccs cujos valores forem inJeúores ao último lance por ele ofertado e registrado no
sistema.

10.7 l

10.5. Nào serào accitos dois ou mais lances de mesmo valor. prevalecendo aquele que for recebido e registrado em

prime iro lugar.

10.6. Durantc o transcurso da sessào pública, as licitantes serão idormadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado quc renha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificaçào da detentora do lance.

10.7. No caso dc desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregâo, o sistema eletrônico
poderá pcrmancccr acessivel às Licitantes para a recepçào dos lances.

O Pregoeira, quando possivel, dará contüruidade à sua atuação no certame, sem prejuÍzo dos

atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexào persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregào

será suspensa c terá reinicio somcnte após comunicaçào expressa do Pregoeira aos

PaIriciPantes.

10.8. A ctapa dc lanccs da sessão pública transcorrer no[nalmente, neste processo optou se pela Modo de Disputa
'ABERTL)" ou scja por um peÍodo de l0 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a partir do 80

(oitlrr'o) nrinuro o sistcma prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois)
ruinutos c()nsc.utivos cnquanto houve lance. sem lance o sístema encerrará o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.8.1. O intcrvalo de lance utilizado para este processo ó de 0,01centavos.

10.9. A Pcgoeira ao depois da dispura de lance poderá abrir, pelo sistema eletônico, negociaçào ofcrtando
contreproposti clirctâmente à Licitante quc tcnha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtÍdo preço
melhor. bt-m assÍn drcidir sobre sua:rceitacâo.

10.1. Prra o objcto licltado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, cujos
procedimcntos sào cxplicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles preústos no Decreto no
t0 014119
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10.10. Encerradir a ctapr dc lances da sessào públlca, o dctenror da melhor ofena deverá comprovar a situaçâo de

regularidadc, mcdiantc cncaminhamento entrcga dos originais ou cópias autenticadas dos drrcumenros de
habiliraçio e plrnilha da proposta em midia no prazo de 3 (trÊs) dias úteis, para confirmar a autenricidade da
documcntac:iir crigida crrnfr'rrmc o art. 26 do decreto lL].024/19 .

l0.ll.A'PrcEpcir.r .rnunciará a LICITANTE VENCEDORA imcdiírtamente alús o encerramento da etapa de lances da
scrsiro public.r tru. quirndo for o caso, após a negociaçâo c decisao pelo Pregoeira acerca da aceitaçào do lance de

ncntrr valor.

ll.l. Na anirlisc cla pro;xrsta de preços, será rerificado o atendimento de todas as especúcações e condiçôes
cstabelecidas ncstc Edital c seus Anexos.

11.2. Analisada r rccitabilidade dos preços obridos, o Pregr^-ira dirulgará o resultado de julgamento da Proposta
de Preço.

ll.l. Se a proposta ou o lance de menor preÇo não for aceitável, cu se a LICITANTE desatender às exigências de

habilitaçâo, o Pregocira cxaminará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidáde c procedendo
à sua habilitação, nr ordcm de classificaçào, e assim sucessivamente, até a apuraçào de uma proposta ou lance que

atcnda ao edital;

tl.l.l. Ocorrcndo a situaçào a que se refere o inciso antefior, o Pregoeira poderá negociar com a

LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins clc julglmcnto das propostas, será obsen'ado o disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123, de
l4/l2DDcÉ InstitLri o Estirtuto Nacional da i!'licrcrmpresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros
disposjri\os lcg,ri'. .rltcrada pcla Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014, c subsidiariamente, no que

coubcr. as disposiçôc" dr Lci no 8.666/Ô3 e suas altcraçÕes posteriores.

t 1.5. Para julgrmcnto c classificaçào das propostas scrá adotado o cÍiaério de menor preço por Ítem, obsen adas as

cspecüicaçÕes rócnicas dcfinidas no Edital, proposta acima dc 50% do valor de mercado apontado pelo sistema será

rcjeitada.

ll.6 Proposta arrcmrrrnrc âbaixo de 30% (trinta por ccnro) clo val,rr do valor de referência demonstrado após fase

de lucc será neccssário ir comproyação de composiçào dc custos e notas ficais de enrrada de cada item do referido
lote do arrematantc

12.1. l)cclarrdo o ycncçdor, iiualqucr licitante podcrá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de

intcrpor rccurso. única c exclusivamente anavés do portal, para julgamento do Prcgoeira, no texto da lfltençào de

Rccurso dcve conrcr os dados de identificaçao com nomc da Empresa e CNPJ, se aceito a intenção lhe sera

conccdido o pra:,, de I (tras) dhs úreis para apresentaçâo das razÕes do recurso, única e exclusivamente através do
p,rrtal. prra julgrmcnro c dcfcrimenro ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

aprcscntarem contramazÕcs cm igual número dc dias, única e exclusivamente aravés do portal, que começarâo a

corer do téimino do prazo do recorrcnte, sendo-lhes asscgurada rista imediata dm autos.

12.2. O acolhimcnto do recurso imponará na hlalidaçào apcnas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.1. A faha dc tn.rnifcstaç.io imcdiata e morivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a

adjudiceçrio do Lrhjcto pclo Prcgocira ao vencedor.

12.-í. Os autos chr procrsso pcrmanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissào Permanente
dc Liciraçào dI Prclcitum l\{unicipal de SÃO BERNARDO/MA, à Pça Bemardo coelho dc Almeida 863 -, Cenno,
s.\o IIERNARII(),\lA. duranrc os dias úteis. das 08r00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

I Ll. O result.rdrr dc julga mento scrá submerido à Artoridadc Competente para homologaçào

,

t3. E CON\'C .O IJA I-ICI'|ÂNTE V§TCÊDORÁ



Pncccuol :t t-.,-.-u.l i.'q í
Folha: OQi
Rubrica: Ê-

PREFEITURA NIU\ICIPAL DE SAO Bf,RNARDO
EST.{Do Do MARANHÃo

pRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'Boz - crNrno - sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 0ó.125.389i0001-88

13.2. Após a homologaçào da licitaçào, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assirar o contrato, no
prazo mirximo dc ara 5 (cinco) clias útcis, a contar do rccebimento da convocação e nas condiçôes estabelecidas
nccru l-Llrtrl r .uu. \rr'tn:

ll.l. É facultado r Plcfeirura lt{unicipal de SÀO BERNARDO/MA, quando a convocada nào compareccr no prazo
cstipuledo no suhircm 11.2, nào apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, rccusar'se a

rs,siná'1o. injustilicrdamcntc. convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação. sem prejuízo da
.rplicrç:rrr das r.rnct-res cabÍveis, obsenado o disposro no subiren 11.3.

J3.4. O prazo .lc .onrocaç.io poderá ser prorrogado, uma vez, por igual peÍodo, quando solicitado pela parte,
durantc o seu transcurso e desde quc ocorra moti\ro justiÍicado e aceito pela Prefeitura Municipal de SÀO
BERNARDOi \14-

I4.1. A licitartc quc cnsejar o retardamento da execução do certame, nâo mantiver a proposta. falhar ou fraudar na
cxccuçào do objcttr licitado, compofiar-sc de modo iúdônco. fÉer declaraçâo falsa ou cometer fraude fiscal,

llarantido o dircito prévio da citaçào c da ampla dcfesa, ficará impedida de licitar e conrratar com a Prefeirura
\,lunicipal de SÀ() RERNARDOIN4A, pclo prazo dc aré 05 (cinco) anos, enquanro perdurarem os moti\ros
detcrminantes cla punlÇão ou atÉ quc s.lja promcxida a reabilitaçào perante â própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidacle scrá obrigatoriamente rcgistrada em Diário Oíicial e no caso de suspensão de licitar, o
LICITANTE devcrá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo das demais cominaçÕes legais.

1,1.1. No caso dc inadimplcmento. o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

i4.l.l. Advertência;

t+.1.1

t-t. r. l

l+l-+

l+. ].i

ll.I 6

t.+ 4

N,Íulta por atraso a cada 30 (rinta) dias, no percenrual de t0% (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato, câso nào sejam cumpridas fielmente as condiçÕes pacruadas;

Multa, moratória simples, de 0,,1% (quatro décimos por ccnto), na hipótese de atraso no
cumprimento de suas obrigações conÍratuais, calculada sobrc o valor da fatura;

Suspensão temporária de panicipaÇào em licitaçào e impedimento de conüatar com
Administração por periodo nào supedor a 2 (dois) anos; e

Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admiú§rraçào Publica;

A aplicação da sançâo prcüsta no item l4.l.l, nào prcjudica a incidência cumulativa das

pcnalidades dos itens 14.3.2, l4.l.l e 14.1.4, principalmente, sem PreiuÉo de outras hipóteses,
r:m caso dc reincidência de arraso na entrega do objeto Jicitado ou caso haja cumulaçào de

inadimplemento de evenruais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa

próvia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

As sançôes pre\,istas nos itcns t4.l.l, l'1.1.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com

os itens 1,1.1.2 e l4.l.l, facultada a dcfesa prér'ia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias

útcis.

14.5. Ocoüendo à inexecução de que trara o item I4.1, reserya-se ao ór8ão contratante o direito de optar pela

oferta que se apresentar como aquela maÍs vantajosa, pela ordem de classificaçào, comunicando-se, em seguida, a

Comissào Permancnte de Licitaçâo CPL, para as providências cabiveis.

1.1.6. A segundr adjudicatória, ocoffendo a hipótese do preço anteíor, íicará suieita às mesmas condiçóes

cstabelccidas ncstc Edital.

14.7. A aplicrtçio clas penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de

SÀo IJERNARDOI\IA.
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15.1. Na LÍciraçao para regisrro de preço nào é necessário indicar dotaçào orçamentá a, que somente será exigida
para a formalizaçio do conrraro ou outro insmrmento hábil, conforme o Art. P, §2o do Decreto Federal na 7.89212013

e âitcrac(ics.

A contrtttçio do rrbjero licitado será eÍitivada mcdiante Contrato, conÍorme minuta constante no AnexoI6.1.

\:III

16.2. O contratrr, que obedccerá às condiçoes estabelecidas neste Edital e seus Átrexos, estará vhculado
intcgralmente a cstc instrumento, implicando na obrigatoricdade da licitante vencedora em cumprir todas as

obrigaçÕes c concliçÕes de fomecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 O prcscnte Edital c seus Ancxos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farào parte
integrantc do Contrato, independente de transcriçào.

17.1. Ocorrcnckr dcsequilÍbrio cconômico-financeiro do contrato, a Administmção poderá restabelecer a relaçâo
pactuada, nos tcrmos do art. 65, inciso II, aljnea d, da Lei n0 8.666/93, mediante comprovaçào documental e

rcquerimcnto cxprcsso do contratado.

i8.1. Os Produtos deverào ser entrcgues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Relerência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobsenância destas condiçôes implicará recusa sem que

caiha qualqucr tipo de reclamação por partc da inadimplente. A Contratada obriga-se a subsdruir os Produtos que

por|cntura nào atcndam às espccüicaçôes, sob pena das sanções cabiveis.

18.2. Os Produtos del'erào ser entrcgucs/executados integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades dos

alunos da redc municipal de Ensino c serão executadas conforme ordem de Fornecimento/Serviço.

1E.3. (ls Produtos devcrào ser cntrcgues/executados no Iocal indicado no Termo de Referência.

I9.1. O pxgamcnto scrá efetuad,l mensalmente, referente aos Produtos Fornecidos, após a comprovaçào dc quc a

cmpresa contratada cstá cm dia com as obrigaçocs perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a aprescntaçào

das Ccrtidões Negrrilas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT'Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, no
prazo nalo supcrior a 30 (trinta) dias, contados da cntrega da Nota Fiscal de execuçâo do Objeto, devidamente
atcstadl pelo sctor compctcnte. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
rpresentrçào da Ccrridào Conjunra Negariva. ou Certidào Conjunta Positir,a com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuiçoes Fcdcrais c Divida Ativa da Uniâo.

19.2. É vedada crpressamentc à rcalização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a

cohrançir bancária. m,:diantc bolcto ou ml:smo o protesto de titulo, sob pena de aplicaçâo das sançôes preústas
ncste íNtrumento c indenizaçào pclos danos decorrentes.

l9.l- Nenhum pagamento será efctuado âo CONTR-ATADO câso o mesmo se encontre em sÍruaçào irrepglar em

desconÍbrmidadc com item 19.1.

lt).]. Qualquer pcdido dc esclarecimento em rclação a evenruais dúüdas na interpretaÇão do presente Edital e

scus Áncxos dclcrí scr cnr.iaclo, ao Pregoeim rcsponsá\''el por esta licitaçào, exclusivamente no endercço do Portal
clc Conrpms Públicas hrtps:r/url.rv.comprasbr.com.br, até 3 (trôs) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo, as

solicit;rntcs de esclerccimento devem se idcntificar deridamente incluindo cpf ou cnpj.

lr.l.l.i.Em hipórcse alguma serào aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20-l.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que

tenham adquirido o presentc Edital.
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f0.l.l.O Pregoeira respondcrá aos pedidos de csclarecirnentos no prazo de dois dias úteis, contâdo
da data de recebimcnto do pedido, e poderá rcquisirar subsidios frrrmais aos responsáveis pela elaboraçao do edital e

ckts lncxos.

ll.l. ( onÍorrnc prc|isto no art. 2,1 do Dccrcto 1002,1/19, .lté 0l (três) dias úteis antes da data fixada para
tccchinrcnto das prppp5115. qualqucr pessoa podcrá impugnar o ato convocatório destc Pregào. sendo quc t.rrs
inrpur.n.rçrlcs devcriro scr manifestadas cxclusivamcntc por mctr clctrônico através do Portal de Compras Púhlicas
no cnclcrrço clctrtinico. https:,1,'\\a\'\\'.compresbr.com.brno prlzo mencionado.

21.2. A impugnaçio nào possui efeito suspcnsivo c cabcrá ao Pregoeira, auxiliado pelos respnnsáveis pcla
claboraçào do cdital c dos anexos, decidir sobre a impugnaçào no prazo de dois dias úteis, contado da data dc
rcccbimcnto da impugnaçào. conformc esrahelecido no § lo do in. 24 do f)ecreto 10024/19;

ll.l. Acolhida à irnpugnação contra o ato convocatório, será desipgnada nova data para a realÊaçâo do cenamc;

ll..í. As impugnaçôes protocoladas intempesrivamente serào desconsideradas.

ll.j As cmprcsas quc nào entrarem com o pr:dido de IMPUGNAÇÀO do Edital no prazo estabelccido art. 24 do
I)ccrcto l(102.1/19. ou participarcm do prcscnte certame automaticamente estào concordando com todas as cláusulas
c rcgras prcrista ncssc Edital.

ll.l. ()s casos nro prc\istos e as dúrúlas deste Eütal scrào rcsolúdos pela Comissão Permanente de Licitaçào,
com husc ri lcgisl.rçLr,r quc se aplica a modalidadc Prqgào, sob a cgide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamelte, no que
toulrcr, as disposictlcs dr Lei no 8.666,191 c suas altcraçôcs postcriores.

ll.l. ['ica assegunclo a Prefeitura N,lunicipal de Sào Bcrnardo/MÁ direito de, no interesse da Administraçào,
.rnullr ou rcvogar. r qualqucr tempo, no todo ou em partc, a presente licitaçào, por razÕes de interessc público
dclr)rrcntc dc fato supcn'eniente deyidamcntc comprovado. pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
clclcnclo anulá'la por ilegalidade. de oficio ou por provocaçào dc tercciros, mediante parecer escrito e deridamente
Iund.rtrcntado.

12.3. A participaç:io neste Pregào implicará na aceitaçào intcgral c irretratável de suas normas e obsenância dos
prcccitos lcgais e rcgulamentares, ressalvados o dÍreito dc impugnaçào e de recurso.

22.4. O objeto drr prcscnte licitaÇào poderá sofrer acrescimos ou supressÕes, conforme previsto no § la do Art.65
da Lci 8.666/93.

ll.i. N;io havcndo cxpcdicnte na data fi-xada para a abcrtura da sessâo da licitaçào, ou ocorrendo qualqucr fato
suprn cnicntc quc irnpcça a realizaçào do cefiame na data mârcada, a sessão será automaticamente transferida para
o prirrciro clia útil suhsequente, no mesmo local, endcrcço clctrônico e horário antedormente estabclecidos, desdc
quc niur haja comuniclçào do Pregoeira em contrário.

22.6. () dcsatendimento de exigências formais nào essenciais nào importará no afastamento do licitante, dcsdc quc
s(jam possÍrcis as afcriçocs das suas qualificaçôes e a cxata compreensão da sua proposta, durante a realizaçào da
srssào pública desrc Prcgão.

21.7. Caso sc'ja ncccssária à irterrupçào da sessào, os autos do prcrcesso ficarâo sob a guarda do Pregoeira, que
clcsign.lr.i nova d.ltir parl iL continuação dos trabalhos.

12.8. () prcscntc Edital c seus Anexos, esrarâo à disposiçào dos interessados, gratuitamente, no endereço do Ponal
clc Conpras Br- cndcrcço https:i/wurv.comprasbr.com.br.

21.9. () l'orncccclor dc outra Llúdadc da Fcderaçào dcvcrá, por ocasiào da ennega dos materiais, apresenrar, a
clccluruçrtr dc idoncidade da Nota Fiscal cmirida pcla Secrctaria de EconomÍa Fínanças ou Fazenda do Estado que
hrj:r trihutado a opcraçào.
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ll.l. Constitucm lnexos do edital e dele fazcm partc intcgrantc, indcpcndentemente de transcrição, os seguintcs
illlcx()s

2l.l.l Ancxo I Termo dc Rcfcrência.

23.l.2Anexo II Modelo de Declaraçào de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - \,Íodelo dc Declaração de inexistência de impeditivos.

21.1.+ Anexo l\r - lvÍodelo dc Declaração dc Conhçcimento do Edital

ll.l i -\nexo \'- \Íodclo dc Dcclamçrio n.io cmprega mcnores

13.1.ô -\ncro \'I - \ftidclo de Dcclxmçnr) tchclc

12.l L {nexo \ ll' \linuta da Ata

22.1.8 Anexo Vlll \linuta

S,\O BER O DE 2022

un ie ipal
Arrújo LÍma

-.\RDOi

Con

DOS A}ISXOS



Procesor_julll!f,
Folha: ô!-r.J.

PREFEITURA MI.]NIC.II,AI- I) I.- SÃo BERNARD9 Rubrha_
ESTADO DO MARANHAO

PRA('Â BERNARDO COE LHO DE A LM EIDA N' 862 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO/M A
CNPJ; 0ó.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÂO
PREGÀO ELETRONICO SRP NA O35i 2022

ANEXO I

PLANILHA OR MEN TARIA

VL.UNIT VL.TOTALUNIDADE QUANTNR DESCRIçAO

130.240,008.000 16,28Quilo1 Pãcs

16,47 49.410.003000Quilo2 Bolo de trigo

16,47 65.880,00Qu ilo 40 00,l Bolo de Chocolate

68.490,0022,83Quilo 3 000Bolo de Coma.l

25.200,007000 3,60fa tiaBo lo
-t8,28 91.400,005000undQu ('n tin hir

52.700,0010 000 5,27u nclSalgados

60,00 30.000,00500QuiloBolo Confeitadou

91.340,0045,672000CentoSalgados Variados(_)

80.300,008,0 310000U n idadeSanduiche Naturall0

13,5 0 54.000,004000Quilo11
Poupa de Frutas sabores variados de

500g
66.000,006,601000 0Un idade1? Sanduiche Misto

14.668,0036,67400Quilo13 Quei,o M ussarela

29,33 8.799.00300QuiloPresunto Suino14

828.427 ,00

Objeto Rcgistro de Preço para futuro fornccimcnto <Jc piics c bolos), para atender as necessidades da Prcfcitura

Municipal de Sào Bernardo/Ma

Recurso Próprios e Fedtral

Vi.ca atcnder a demanda anul) Prrra lornccimento de alimentos como Paes,

atcndimento da Prefeirura de São Bcrnlrdo
bolos e lanchcs pare

A Ata de Registro dÊ Prcços iniciâr-sc á na assinarura e terá \'igência de 12(dozc) mcscsdata dc sua

cel
rNICTT))rclc iIIe!ogá

Fdr: f n nl nnl nlro o dcntEn Crcga
nt rtcn nuo DcsclelPt:r:rtcl F t tolt P.lls .l lIn:c il LI taj L]rr-1:(l ) P,rq(

Edi rlda no [em do1cladli a t1a()nn.l.t .1Itlacl nls()Cstá LI

Por item,\d udicaq itr
de Sio Bernardo/\{aSede d:r Prefeitura \ ÍuniciL.ocal dc ent

(. u\1 ICn I 1ll(ic Prrld.r ItrlL] r11Ct ntrtIilsdeI m tilçetoSUnidadc Fiscrrlizadora

P,r
Can*lho

5

(,

Rccurso
Finirncciro

l)()tu('lio
( )r(,1nrcnt iiria

I lr\t ilr(.rt i\'1

Prazo de Entrcga

RF-T[RENClA

I

I

I

I

tt
I Dotaçáo Orçamentária: I

I Nr Licitrcio para rcqistro de prcço náo c ncccss.rrio tndicar dotaÇào orÇamentària. quc somentc seri 
I

I exigi,,t.r para'.r formilizaçio rlo conrrato ou outro instrumento hábil. conJormc o Art. 70. §20 do 
I

I Decrcto Federal na 7.892/2011 c altcraçÔes. 
I

Vigt'ncia ckr

Contratir
I
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PRÍ]I-EIT( RA \tT rICIPAL T-'L S.io Br-R\ARDo
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COEL}IO DE ALMEIDÂ N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-EE

EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGÀO ELETRONICO SRP NA 035/2022

ANF.XO I

Ohjcto Registro dc Preço para futuro fornccimento de pàes e bolos). para atender as neccssidadcs da Prcfcitura
\,tuniciprl dc Sào Bernardoi\1a

PI.ANII HA OR AMENTARIA
VL.TOTÂLQUANT VL.UNITIINIDADINR Dl,scRrçÀo

Quilo 8.000I Iriies

Quilo 3000Bolo de trigo2

4000Quilo3 tsolo de Chocolate

Qu ilo 30004 Bolo de Goma

fatia 700 05 Bokr

5000und6 Quentinha

und 1000 07 Salgados

500QuiloBolo Confeitadotl

2000CentoSalgados Variados9

Unidade 1000 010 Sanduiche Natural

4000Quilo11
Poupa de Frutas sabores variados de
500g

10000Unidade12 Sanduiche Misto

400QuiloQueijo Muçarela13

300QuiloPresunto Suino14

I

Rccurso Próprios c FcdcralRecurco
!-inancciro

Dotação C)rçamentáúa:
Nn Licitaçào para rcgistro de preço nào é nccessário indicar dotaçào orçamentária, quc somenre scrá

cxigrda para a formãllzaçio ào.nntrutn ou outro insrrumento hábil, conforme o An' 7' §2o do

Dccreto Fcdcral na 7 8o2 2llll c alrcrsçócs

Dotaçao
Orçamcntária

lplrra fomcciment,t dc alimcntos como pacs,

.rtendimcnt,r da Prcfciturr clc Sào Bcrnardo

bolos e lanchcs paralisx etend.r a dcmanda anua
lusti[icati!a

..\ \rl dc ltcgistro clc Prcços iniciar sc-á n.l rá rigência de l2(doze) mcsescilta dc sult assinrtrura e te\rigcncie clo

Clontrl«r

umPrimento
rncc(.o

Pnt:rr
F anln'l tnf lII I rde) rll1tt: t regâ

):()Prir ve Int Fdr cc()rn mc tnOrdrILI CIcl las lrreYogaI LI :fn Pos( )cl

I in 4I trcl :rl.itllidall dc (ln dtl it ll te ,cl ,aclllr cnlstriltI n
Prlzo dc Entregâ

l()r it(]mudir'
Scclr da Prclcitura \{unici ldc Sho Bernardoi l\'1a.I ocal cle cnt

rrs c ContrS*Lrr de Com allrLlra nlalt-lnitladc Fiscalizadora

Fran

TERMO}E ctÂ

I

I



PÍocá!.cáÍD!94-
FohÊ: ohq

'REFEITuRA 
MUNICIPAL DE sÃo BERNARD' Rubí.t:-JLÉ

ESTADo oo wrn.cNHÃo
PRAÇA BERNARD0 coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO I

n.giúo ..1" Prcço para futuro fornecimcnto
\1un icqrirl clc Sào Bernardo,lN'la

de pães e bolos), para atcnder as necessidades da Prcteitura

a)

7

l0

11

I ocal cte cnt

Bolo de Chocolate

Bolo de Goma

Bolo

Quentinha

Salgados

Bolo Confêitado

Sanduicire Natural

Poupa de Frutas sabores variados tie

500
Sânduiche Misto

l)otaçào
Orçamentária

.,\d uclic:r

Dotação Orçamentária:
N,r t icitacàonera rceisrro de preço não é necessáúo indicar dotâÇào orÇamentária, que somente será

;;-il';',;;;i;;;:it;;;r" ão.ào,.,rn ou outro instrumento hábii confotme o Art 70' §20 do

Dcirero Fcdcral no 7.692' 2013 t alteraçÔ<s.

Visa atender a deinan fome cimemo de alimentos como paes, bolos e lanches Parada anual para
Justificativa -rtcndimcnto da Prefeitura de Sào Bernardo

\igônci.r do
(lontrato

\ ,\ta dc Registro dc Preços iniciar'se-á na data cle sua assinatura t terá rrgência de 12(doze) meses

'r.r-,r.lc [rnt rcga
Entrr'ga: Cct

frlzo: 15 (q
nfirmc Ordcrn dc Fornecimento

clc Forlrccimento. Prazo irrevogável. O Descumprimentouin:c) dias úteis aPós a Ordenl
õcs adminislrativas e lidades c,rntidas no item 14do Eclitaltl

1io

! \t.l su clto as sa

Por itrnl
Scde da Prclcitura \4unici

tlnidadc
Físcalizadora

al de Sào Berna rdrri'lr,'l a.

Objcto

QUANTUNIDADEDESCruÇÃONR
1.710,003.000 0,57QuiloPâes1

9.8B 2,00600 16,47QuiloBolo de trigo2

9.882,0016,+73 600

400 22,83Quilo4 9.732,00

3,60fatia5

2L.936,O0

5.270,00

1000

10 00

i200und

und

6.000,0060,00100Quilo

13.7 01,00+5,67300Cento

16.060,002 000Unidade

13.500,0013,5010 00Quilo

6.600,006,60
72

7 .334,0036,6713
1.466,5029,33

Unidade

Quilo

Quiio 200

1+
726.073,50

Queijo Mussârela

Presunto Suino

Rccurso Próprios t FederalRecurso
F-inanceÍro

ras t ContataçÕes da Prefeitura 1\lunicipalSetor dc ComP

rancls Cha Canalho

EDITAI, DE LICITAÇÀO
PREGÀO ELETRONICO SRP NO O3Y2O22

I

Salgad0s Vâriados

VL.TOTALVL.UNIT

Quilo

3.600,00

1_8,28

8,0 3

1000

50
I

I



Folhai
Rubrica

PREFEITTTRA MtlNlclPAL lri, SÀO BERNARDO
ESTADO DO M,tRANHÃO

PRAÇA BER\ARDO COEI,HO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SiO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITÁÇÀO
PRECÀO ELETRÔNICO SRP NO O]5/2022

ANLXO II

llma. Sra.

Prcgocirl c demai: mcmbros da CPL
Prc[cirLrrrr \lunici|:rl de SÀO BERNARDoi lvlA

Prc:aclos Senhorcs

(nomc da cmprcsa) CNPJ no sediadr em

(cndcrcro tomplcto)
ponad,rr(a) dr ('rrtcira dc ldentidadc n'

clc

(()hs( r\ açÀor em cxso atirmativo, ;rssinrtllr a ressalva acima)

, por intcrmédio dc s,:u rcprescntante legal Sr(a)
e do CPF no-, requer a Vossa Senhoúa o

arquir rrmenro do prcsente insrrumenro e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condiçào de ElvÍPRESA DE

PEQUENO POllTE, nos rcrmos da Lci Complemcntar n' l2l. de t4l12/2006. Código do ato: ]16 Descriçào do Ato:

ENQUADR{MENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

dc 1022.

(nome, cargo c lssinatura do represcntante legal da proponente,
cm papcl rimbrado da cmpresa. devidamentc identificado)

T

Rrl. l'll.IGÁo lrl t IRoNI('() sRP N!015,'2022

DE MíEPPADR,



Folha
Rubrica:

PREFE,II'I R \ \IT \I( IP,{L D[- sÁo BERNARDo
ESTADO DO MARANHÃO

PRA(]A BERNARDO COELHO DE ALMETDA N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389i0001-88

. EDITAL DE I-ICITAÇÀO
PRECAO ELETRONICO SRP NA O]5/2022

ÁNEXO III

lltra. Sra.

Prcgocira c clcmais mcmbros da CPL
Prctcitun \lunicipal dc Sào Bcrnardo/l!ÍA

Rcf.: I'RI:GAO ELETI{()NICO SRP N0 015/2022

Prczados ScnhLrrcs.

O abaixo assinado, nr qualidadc dc rcprcsentante legal da empresa (nomc da

crlpresa) . CNPJ n! , DECLA.RA. sob as penas da Lei, nos tcrmos do § 20, do art. 32, da Lci n0

8.666,91 quc xté esta datr, nào ocorrçu ncnhum fato supen'enicntc que seja impeditivo de sua habütação na
licitaçào cm cpigrafc.

(.). .d" de 2022

(nome, cargo, c assinatura do rcprescntantc Iegal da proponente,
cm papel timbrado da emprcsa. do'Ídamente identificado)

DECIÁRI Áo Á DE IMPEDITIVOS



Prwsso:LjTLA45
Folha:
Ru

PR[-} I,II't R \ \IT \I( IPAL D[- sÀo suRt,rRuo
ESl'ADO DO ItAR{NHÀO

IRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 8ó2 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
('NPJ: 06.125.389i0001-88

. EDITAL DE LICITAÇÀO
PRECAO LI-ETRONICO SRP No 035/2022

ANEXO IV

llmr. Srr.
Prc{ocire c dcmais membros da CPL
I)rrfcirurr \lunicipal dc Sào Bcrnardo/ltÍA

llct.: PRI GA() ÊLETRONICO SRP N'r0lii 2(r22

l)t c:rLrLrr Slnhorcs,

(nome da empresa)_, CNPJ no . sediada em _(cndcreço completo)_,
por intcnnódio de seu represcntantc lcgll Sr(a) , portador(a) da Carteira de ldenridade no

e do CPF no

(()hscr\.1!_iio: ctn caso afirmatirtr. lssin:rlar ;t rcssllla acima)

DECLARA. que tem pleno conhccimento do referido Edital e seus
Ancxos. bcm como, que rccebeu todos os documentos e informaçÕes necessárias, os quais possibütaram a correra
chl-nraçro da respectila proposra comcrcial. c por nào impugnar o prescnte Edital conforme art. 24 do Decreto
l0l.)l-1/19 rru pariciparem do prcscntc cename, Declara por fim, que aceita e sc submcte à todas as condiçÕes
cstabclccides no referido Ediral c ancxos. abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser
cxprcssio dl vcrdade. firmo a prcscntc.

(nomc, cargo. c lssinatura do rcprescntantc lcgal da proponcntc,
crn papel timhrldo dl cmpresa, deridamente idcntiÍicado)

,ITAI.

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



Folha:

PRUFI ll'lRA \rr r\r( rP,lr. Dr- SÃO BERNARDO Rubnca:

ESTADO DO MARANHÂO
PRA(]A BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.1 25.f,89/0001-88

. EDITAL DE LICITAÇÀO
PRECAO ELETRONICO SRP NIJ O]5/2022

ANEXO V

Ilma. Sru.

Prcgocirl c clcmais membros da CPL
Prcfcitura \lunicipal de São Bcrnlrdo/MA

Rcf.r Plttr(ir\() ELETRÓNICO SRP Na01512022

n()llc dr cm . CNPJ no , scdiada em
(enclcrcçtr complcto) _, por irtermédio dc scu representantc legal Sr(a)

portador(ir) da Carteira dc ldcntidadc n0 c do CPF no DECL{RÁ, para fins do
i no 9.854. dc 27 dc outubro
ou hsalubrc c nào cmprega

disposto no inciso Y do an. 27 da Lci no 8.6ó6. de 2l dc julho de 1993. acrescido pela Le

de 1999. quc nào emprcga menor dc l8 (dezoito) anos cm trabalho notumo. perigoso
mcnor dc l6 (dczesseis) anos.

Rcssalva: cmprcga menor, a partir dc 14 (quatorze) anos, na condiçâo de aprcndiz ( ).

(nomc. elrrgo, c assinetura do rcprcscntante lcgal da proponente,
cm prrpcl rimbrado da cmprcsr, do'idamentc idcntificado)

(Obscnlçio: cm caso afirmativo. assiular a ressalva acima)

DI§POSTO NO
INCISO XXXIII D$ ART, 7 DÁ CON§TITÜICÀO T:ED§RáI

Prcz.rdos Scnhrrres.

..................(.....)....... de .................. de 2022.
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PREFEII.ITR,{ M T]NICIPAL D}, sÃo BERNARDo
ESTADO DO MARANHAO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

. EDITAI, DE LICITAÇAO
PREGAO EI,ETRONICO SRP NO O]5/2022

ANEXO \TI

lLra. Sr.r.

Prcgocirrt c clcmais mcmbros da CPL
PrcfcitLrr.r \lunicipal dc Sio BcrnardolivlA

lLcl . I'R l (;.\() ELETR()Nlcr) SRP Nr()lii 20ll

Prcu rrcLrs Scnhrrres,

(cndcrcço complcto) , por intcrmédio de scu rcprcsentante legal Sr(a)
portackrr(a) dr Cartcira dc ldentidade n0

rcquisitos dc habilitaçao c que as declaraçôes inJormadas sào veídicas, conforme parágrafos 4'e 5'do art. 26 do
dccr$o 10.(r14,'2019.

de 1022

(nornc. eargo, c ;rssinatura do reprcscntantc lcgal da proponcntc.
tm papel timbrado da cmpresa. do'idamcnte identificado)

(Obscrvrcào: em caso afirmatilo. assinalar a ressalva acima)

(no4e da cmprcsa) CNPJ no , scdiada cm

e do CPF tro_, DECLARA, cumprir os

I.

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

Á§[!



Prwessotl(',LL()\)

PREFEITTjRA MT]NILIPAI, DI. SAO BERNARDO
ESTÂDO DO \,IARANHÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N" 862 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO \/II

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a panir da data de sua_publicaçào no f)iário Oficial da Uniào ou do
Estado do Maranhào ou do municipio de SAO BERNARDOÀíA./MA

Pclo prcsentc instrumcnto. o lrÍunicipio de São Bcrnardo,/MA, Estado do lvlaranhào' com sedc

lclninistr.rtill, na Prete'itura \'lunicipâI. loca[zada na

insrritir no CNPJ soh 0 no. 

- 

, rePrcsentado ne'tc ato pelo gesror rcsponsár'el

, coln
reprcsentada pelo

RESOLVE. rcgistrar iTs prcços da empresa 

-, 

inscrita no CNPJ sob o no

, CEPi cidaile

_, nas quantidadcs estimadas na seçào quatro desta Ata de Rcgistro dc Preços, dc acordo

com e cllssificitrçào por clas alcançada por item, atendcndo as conciiçôes preústas no instrumcnto convtrcatório e as

constanrcs dcsta Ati de Rcgistro dc Preços. sujeitando-se as pattcs às normas constantcs da Lei n0. 8.666/93, Lci n0

I0.r2Lrt2ilol, Dçcreto no 10.024/19, Lci Complementar na. 123/20(ro c suas alterações, e em conformidade com as

disposiça)cs a scEluir:

t.l - Á prcsenrc licitxção tcm por objero o Regisrro dc Preço para futulo fotnecimento de pães ebolos, para atender

as neccisidadcs da Prefcitura Municipal de Sào BcrnardoÀ,tA, conÍoime condições e especificações colstantes

ncsta Ata. no Fdital c scus anexos-

l.l.l Esrc insrrumcnrr) nâo obriga aos ORGÀOS E ENTIDADES a flrmarem contrataçÕes nas quantidadcs

estimâclxs, poclcndo ocorrcr liciraçôcs espccificas para aquisiçào do(s), obedecidas a lcgislaçao pertincnte. sendo

esscgur,rcla i,r detentr)r do registro a preferôncia de fornccimento, em igualdade dc condiçÕes.

l.l - -\ .\ta clc Registro de Prcços. dumntc sua \i8ancia. Poderá ser utilizada por qualquer órgào ou cntidade da

AclnÍnisrraçro iniusivc autarquias fedcrais, cstaàuais ou municipais de órgàos públicos, estatais ou ainda de

rcgime prriprio quc nio tcnha pirticipado do ccrtame licitatório mediantc preüa consulta ao órgào Serenciador'

l.l Os {)rgrios c cnriclades que nào pa iciparam do regisrro de preços. quando descjarcm fazcr uso da. Ata de

Rcgisrro clc'ircços, devcrão maúfcstai scu interesse junto ao ôrgão gcrenciador da Ata, para quc estc indique os

poiiilci, f.rrnccedorcs e respcctilos preços a sercm praticados, obedecida a ordem de classúcaçào'

2.1 (-ahcrá rg fomccedor bcneficiário dâ Ara de Rcgistro de Preços, úservadas as condiçÕes nela estabelccidas.

optar pcll accitação ou nào do fornccimcnto, indepcndentcmcntc dos quantitativos registrados em Ata, desde que o

fornecimcnto nào prejudique as obrigaç(lcs antcriormcnt€ assumidas.

2 -l - ,{s iqulsiçô€s ou contratações adicionais. nào poderào exceder. por órgão ou por entidade, a-5(})b (cinquenta

p9r cent,r) clos quantitltivos rcgrstrados na Ata de Regstro de PreÇos durante sua vigêncla,_e ainda o quantitanvo

àccorrcnre.las adcsÕes a ata dc registro de prcços nào poderá excedcr, na totalidade, ao dobro do quantitarivo de

cacla itcrn rcgistrado nl ata dc rcgisrro de preços para o órgão gerenciador e Para os órgàos participantes,

inclepcnclentcmente do númcro de ôrgàos não panicipantes que. desde quc deúdamcnte çomProvada a vantagem e

o cumprimcnto das cxigências da legislaçào ú8ente

scdc nl

I I - (l tcrenciamcnto dcstc instrumcnto caberá a Prcfeitura N'Íunicipal de Sao Bcrnardo/MA

1.2 ,\ Prcscnre Ata tcrii validade de 12 (do:e) mcses, contados a partir de sua Publicaçào no Jomal Oficial do
Estrdo/l\Í4.

Folha: OÇ,C
RubÍica:. l/-

,j.

2_ NTES
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Rubriea:

PREFEITTIRA MT]NICIPAL DL] SÁO BERNARDO
ESTADO DO ]\I \RANH ÃO

PRÂÇA BER\ARDO COELHO DE ALNTEIDA N'862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

J.l - A Sccrctaria parricipantc desra Ata de Regisno de Prcços é a Secretaria Municipal de Educação e demais

Sccrctarius \lunicipais;

4.1 - O prcço a quantidadc e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se hdicados

na tabela abaixo:

hN{ PRI SA DÊSCRIÇAO
DO ITEM

UND QUANT VAI OR
UNITÁRIO

VAI,OR
TOTAI,

Ll5

5.1 - Os ite'ns regisnaclos dcverão ser exccurados conforme tcrmo de referência do Edital de forma fracionada (sc

nccessário) c conforme forcm solicitados pelo setor comlxtenrc.

5.2 - O prazo máximo para enlrega scrá diário conforme solicitaçÀo e pedido cfetuado pelo depanamento dc

compras da Prefcirura lvlunicipal dc Sio Bcmardo/MA

6.1 - Exccutar o fornecimcnto dentro dos padrÔes estabelecidos pela Prefeirura Municipal. de acordo com as

..p..úilrç0". do cdital, rcsponsabilizando:se por eventuais preluizos decorrentes do descumprimento das

condiçÕcs esrabclecidas.

6.1 Prcstar os csclarecimentos que forem soLicitados pela Prefeirura Municipal. cuias rechmaçÔes se obrigam a

atendcr prontamentc, bcm como dar ciência mediatamente c por escrito, de qualquer anolTnallclade quc venncâI

quando cLr cxccuçào dos ltos de sua responsabilidadc;

6.1 - pimo'er todos os mcios necessários à garantia ü plcna operacionalidade do fornecimento, inclusive

considcr:rdos os casos dc grcve ou paralisaçào de qualquer narureza;

6.J - A f:rlt:r clc quaisqucr itcns cujo fornccimcnto incumbe ao detentor do preÇo regtsrrado nâo podcri.scr alcgada

(onr() mrrnr,r ,1,. torç.i rnlirrr p,,ri n utr+n. rna cxecucào ou inexecuçào dos sewiços objeto dcste cdital.c nio a

cxinriri clas pcn,rlicladcs a quc estÍ sujeita pelo nào cumprimento dos prazos e demais condiçÔes aqui estabclecidas:

6.5 - Comunicar imcdiatamente a Prefcirura Municipal qualqucr altcraçào ocorrida no endereço' conta bancilrix c

outras julgaclas necessárias Para o recebimento dc correspondência;

ô.6 - Rcspcitar e fazr:r cumprir a lcgislaçào cle scpgrança c Administração no traba]ho' Prcvistas nas normas

rcgulamcntrdoras pertincntes:

Ô.7.Fi\lll:JropcrfcitocumPrimenl()d\)fomectmentoaqucscobrigou.cabendolhc.integra]mente.osônus
dccorrcntes. T,rl fiscalizaçào darlse'á independentementc da que será exercida Por esra Prcteiturâ'

6.8 - Incleni:ar tcrcciros e/ou à própria Prefcitura em caso de au§ência ou omi§são de fiscalizaçao de sua pane' pelos

àono. nu pr".1r.rizos cur"ados poi suo .ulpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas' com

il"l nb"".ianlin ,i. .*igências das autoridades eompetentes e as disposiçÔes legais ügentes;

6.9 - Fornccer os ptodutos, conformc estipulado neste edital e dc acordo com a proposta apresentada:

6.1(t - (l atrirso na €xecução cabcrá penalidade c sançÕes prevista§ no item 12 da Presente Ata.

7.1 ('on\rru:rr il lÍcirlntc r-cnccdora para a rctirada da o;dem de Fomccimento dos itcns regisrrados;

MARCA.
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7.2 Fornecer ii empresa a ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicirados
relarivamente ao objeto dcste Edital;

7.3 - Efetuar o pngamento á empresa nas condiçôcs estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escdto, à empresa contratada, toda c qualquer irregularidade constatada durante o recebimento
do objeto;

7.5 - Nenhum prgamenro scrá eferuado à cmpresa detenrora do registro, enquallto pendente de liquidaçào e

qualquer obrigrçrlr. Esse fato nào será gcrador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo monetáriai

7.6 Nào ha|cr:i, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 Fiscrlizar .r cxccuçào das obúgaçoes assumidas lxlo contratado.

8.1 - O pagamcnto será eferuado até l0 dias após a emissâo da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responsárel;

8.2 - O Contret:rdo/fornccedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal,/farura, descrição do item fomecido, de
acordo com o cspccificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.1 - Caso constatldo alguma irregularidade nas notas fiscais em faruras, esras serào devolúdas ao fornecedor, para
as necessárias correçôes, com as informaçôes que motivaram sua rejeiçào, sendo o pagamento realizado após a

reapresentaçâo das notas fiscais em faturas.

8.4 - Ncnhum pilgamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçÕes,

nem implicará accitação deflnitiva do fomecimcnto.

8.5 - O Contratante náo eferuará pagamento de úrulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os

que forem negocirdos com lerceiros por intermédio da operaçào de "factoring';

8.6 - As dcspcsas bancárias decorrentes de rransferência de valores para outras praças serào de responsabilidades do
Contratado.

9.1 - Os preços rc,listrados manrer-sc-ào inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisào no

castr de descquilibrio da equaçào cconõmico [inanceira inicial deste instrumento a partir de dererminaçào

municipll, cabcndo-lhe no máximo o repassc do percenrual determinado.

9.2 - Os prcços rcgistrados que sofrerem re\'isâo nào poderão ultrapassar os preços praricados no mercado,

mantendo-se a difcrença pcrcentual apurada cntre o valor originalmcntc constante da proposta e aquele ügente no

mcrcado à épocl clo rcgistro;

9.1 - Caso o prcço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,

mediante corrcspondência, reduçao do prcço registrado. de forma a adequá'la.

9.4 - Fracassada I negociaçào com o primciro colocado a Pretêitura poderá rescindir esta Ata e conv(rcar, nos te[nos
da legislaçao rigcntc, e pelo preço dá primeira. as demais empresas com preços registrados. cabendo rescisÀo desta

ata de registro dc preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçâo.

9.5 - Scrá considcrado compaúveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à médiâ

daqueles apurados pela Prefeitura.

l[].1 ,\ prc§entr .{ra de Regisrro dc Preços podcrá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçÔcs:

oa

DÍ 'n<
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a) Quando o f.rrnecedor nào cumprt com as obrigaçÕes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços:

b) Quando o lornecedor der causa a rescisào administrativa da Nota de Empenho decorrente destc Regtsrro de
Prcços, nas hip<itcses previstas nos incisos I a XII, XVII c XVIII do an.78 da Lci 8.666/93;

c) em quaisqucr hipóteses de execuçào total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;

d) os prcços rcgisrrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por ra:tus dc interesse público dcridamente demonstradas e justúcadas;

l) dcscumprir clu.rlquer dos irens da cláusula sexta ou sétima.

Ir).2 - Ocorrcndo cancelamento do preço registrado. o forneccdor será inlormado por correspondência, a qual será

juntada:ro prrtcsso administrarivo da presente Ata.

l0.l - No clso de ser ignorado, inccno ou inacessÍvel o endereço do fomecedor, a comunicação seú feita Por
publicaçio no.lLrrnal Oficial do EstadolMA, considerando-se cancelado o preço regisnado a parrir da última
publicaçào.

10.4 - A soliciraçào do fomecedor para cancelamenro dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura,

facultando'sc .r csta neste caso, a aplicaçào das penalidades preústas no Edital.

10.5 - Havcndo o cancelamcnto do preço registrado. cessarào todas as arividades do Fomecedor, relativas ao

fornecimcnto drr item

10.6 Caso i Prefeirura nào sc utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, podeú
suspcndcr a sua cxecuçào e/ou sustar o pegamento das faruras, até que o Fomecedor cumpra integralmente a

condiçào conrrarual iafringida.

lO.7 - A Ata de Rcgisúo de Preços será cancelada automatÍcamente nas seguintes hiPóteses:

ll.l ()s prceos lpresentados na proposta devem incluir todos os custos c despesas, tais como: custos diretos e

indirctos, trihrrttrs incidentes. taxa dc adminisrraçào, scndços. cncargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e

(rutr()s rlccc\\Jri(rs ao cumprimcnto integral do objeto dcsta Ata de Regisrros de Preços.

l2.l , () dcscunprimenro injustÍficado das obrigaçoes assumidas nos termos deste edital, sujcita à contratadâ a

multas. cons,,,rnrc o caput c §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota dc Empcnho, na forma

seguintc:

a) atraso ató 05 (cinco) dias. multa dc 02% (dois por ccnto)l

b) a pamir clo 6a (sexo) aré o limite do l0o (dÉcimo) dia. multa de 04% (quatro por cento), caracterizanô-se a

inexccuçâo artrl da obrigaçào a partir do llo (décimo primciro) dia de atraso.

12.2 - Scm prljuizo das sançõcs cominadas no art. 87, l. III e tV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçào total ou parcial do
ob.yeto adjudicado. o Municipio de SÀO BERNARDC)/MA, através da Secretaria Muúcipal dc Adminisrraçao
podera, giranrida a préüa e impla defesa, apLicar à Contratada multa de até 101', (dez por ccnto) sobre o valor

rdjudit.rd,r.

l2.l - Sc â adjudicatária recusar,sç a rctirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào aprescn[ar situaÇào

rcgular rro at,r ch feitura da mcsma, garantida prÉüa e ampla dcfesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidadcs:

Il.l.l. \lu lta de dtó l0% (dez por cento) sobre o valor arljudicadcr;

a) Prrr clccurso dc prazo de lalidirdc:
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12.3.2. Suspens.'ro temporária dc panicipar dÊ licitaçôes e impedimento de contratar com o Municipio de SÂO
BERNARDO, \lA. por prazo de até 02 (dois) anos. e.

12.1.3. Dcclareçi«r de inidoneidade para Iicitar ou conüatar com a Administraçào Pública Municipal.

12.4 - A licitantc, adjudicatária ou contratada que deixar de enrregar ou apres€ntar documentação falsa exigida para

o ccrtame, ensc-jar o retardamento da exrcuçào dc seu objeto, nào mantÍver a proposta, falhar ou fraudar na execuçào

do conrraro, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garandü préria e ampla defesa. ficará
impcclicia dc licirai e contratar com o NÍunicipio pclo prazo dc até cinco anos e, se for o caso, o Municipio de SÀO

BERN,{RDOI\IA solicitará o scu descredenciamento do Cadastro dc Fomecedores do Estado por igual peíodo,
scm prcjuÍzo dl xçâo penal correspondcnte na fonna da lei;

ll.j - ,\ multa tlcnrualmentc imposta à contratada será automaticamente descontada da farura a que fizer jus.

lcrcseidir clc julos moratórios dc l(li. (um por ccnto) ao mês. Caso a conrratada nào tenha ncnhum valor a receber

clcsrc orgào cl.r ll cfeitura N{unicipel de SÀO BERNARDO/N,IA, scr-lhe-á concedido o prazo dc 05 (cínco) dias utcis.

conudos clc surr l.)timaçào, para cfctuar o pagamcnto da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento.
scus clados scnio cncaminàados ao órgào competcnte para que seja inscrita na ürida ativa do Municipio. podendo.

aincla r Prctiitur.t proceder à cohrança judicial da mulrat

ll.6 A-r multls preústas nesta seção nào eximcm a adjudicatária da reparaçào dos eventuais danos. perdas ou

prcjui:os quc sru xro punivcl venha causar ao Muúcipio de SÀO BERNARDO/MA.

12.7 - Sc a Contratada nào proccder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

iotimação por pirte da Secretaria Munrcipal de Adminisrraçào, o respectivo valor será descontado dos créditos que

""r, 
pn""rir.,,rn r Secretaria Nlunicipal de Adm.iústraçào, c, se cstcs nào forem suficientes, o valor que sobejar serà

cnclminhldo prre inscriçao em Divida Ativa c cxecuçào Pela Procuradoria Gcral do Municipio:

12.8 Do ato quc aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciêrcia da

intimaç;io, podcndo á Administraçio reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente inÍormada

para a àpreciaÇào c decisão supcrior. dentro do mcsmo prazo.

l3.l - Ás infrÂcôcs penais tipificadas na Lei 8.666/91 serào objeto de processo judicial da forma legalmente prevista,

scm prtiui:o clls elemais cominaçôes aP[cá\'eis.

11.I - .\s clespes.ts decorenres das conrrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrâo à conta de

dotilçiio orçatncntária do ano cm curso. ou das demais que possam vt a aderÍr a Presente Ata, ás quais Scrào

clcn,:ades em nr,rmento oportuno:

l5.l As partcs ficam, ainda, adstritas às seguintcs disposiçÕes:

I - Todas as irlrcraçÕes que se fizerem necessárias serào registradas por intermédio de lawatura de termo aditivo a

prcscnte Ata dc Rcgistro de Preços.

II - r,inculam-sc a esta Ata para fins de analise técnica, juúdica c decisào superior o Edital de Pregâo Eletrônico

]SRP no.03512022 c seus.rnexos e as proPostas das licitantes classúcadas.

lll - É vcdado caucionar ou urilizar o contraro decorrente do presente regisno para qualquer operaçào fhanceira,

scm pÍcvia e cxprcssa autorização da Prcfeirura.

16.l As parrcs c()ntratanres clcgcm o Foro da Comarca dc SÀO BERNARDO/\,14, Estado do Maranhãr], como

a,r,-,pat"ni" plll dirimir quaisqucr quest(res oriundas do prescnte connato, inclusive os casos omissos. que nào

pucicrcm ser rcsoh,idos pela vie administratila, rcnunciando a qualquer outro, por mais privüegiado que seja.

t6.
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16.2 - e por cstlrcm de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 0l (três) vias de igual reor c forma para um sô
c[r:ito legal. ficrntJo uma via arquivada da sede da CONTfuA.TANTE. na forma do Art. 60 da Lei 8.666i9].

SÀO BERNARDO/MA i\,14. de 2022

,io BIRNARDo

de
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- EDITAL DE I,ICITAÇÀO
PREGAO EI,ETRONICO SRP NO 035/2022

ANEXO VIII

c(),\'TRÁT() Pf SRP Np */2022.
PR ()C FSSO,'I D M INISTR Á TIVO NA2O21O45-CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUF ENTRE SI
CEI-\BRÀM A PREFE|TURA MUNICIPAI DE SÀO
BTRNÁRDO'MÁ, FS TADO DO MARÁNIUO T A
EMPRESA (..).

Prrr esre instrumento particular, a PREFEITLIR 4 MUNICIPÁL DE sÁo BERNÁRDo,/À,{Á, siruada à

... .... ........... ..... sÀO BERNARDo/MA-MA. inscrita no CNPJ sob o no .........................., ncsrc ato represenrada pelo
prcfcito municipal. Sr. ............................................, portador do Cêdula de ldenridade no .......................... e do CPF n0

r segut denominada CONTRÁTANTE, c a empresa situada na

inscrita no CNPJ sob o n0 .............................. neste ato reprrsentada pelo ............................, Sr. ............................,

portador da tlctlula de Identidadc no ............................ e do CPF no ............................, a seguir denominada
CONTRATÀDA. acordam e lustam firmar o presentc Conrrato, nos termos da Lei no 10.520/02, Decreto no

l0.t)2.1it9 c subsidiariamente, no quc coubcr, as disposiçÕes da Lei nq 8.66ó/93, assim como pelas cláusulas a

seguir cxprcssls:

Cláusula P mcira - DO OBJETO:
l.l. Registro dc Preço para futuro fornecimento de pàes e bolos, para atender as necessidades da Prefeirura

l\Íunicip.rl Llc Sào Bcmardo,MA

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO I EGAL:
l.l.Esrc conrrrr() rem como amparo legal a licitação na modalidadc Pregào Elehônico SRP n! 035/2022 e rcge-se

pchs disposiçr'rts expressas na Lei no 10.520/02, Decreto n0 10.024/19 e subsidiariamente, no que coubcr. as

clisposiÇÕes ch Lci no 8.666/93 e suas alteraçtlcs postcriores e pclos preceitos de direito público. A proposta de
prtços aprescnrada passa a inteplrar cste contrato.

Cliusula Terceira DO VALOR CONTRATUAL:
l.l. Pcll c'xectrçrio do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contmtada o valor global de R$ 

- 

(...),
(ontr)rnrc dc\! ririio dos produto" ablLxo:

Iil \l I'\ I SCRIÇÀO DO PRONLITO \ÍARCA UN OTDF \ .L,.r-lT V ToT,{L

rrl

L l
(\l

tr..1

(Tabcla Ilustrativa)

Cláusula Quarra - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.l.As despcsas decorrentes da prcsente licitação conerào por conta dos recursos espccificos consignados no
orçamento, classificada confonnc abaüo especificado e demais dotaçoes que por ventura se fÉcrem neccssárias.
rtravés dc ordcnr de fomecimento correspondente:
DOTAÇÀO:

§

I
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Na Licitaçio pilra regrstro de preço nrio é necessário indicar doraçào orçamentária, que somente scrá exigida
para a formalizaçào do contrato ou ourro instrumento hábil. conforme o Árt. P, §2a do Decreto Federal no

7.892/2011 c altcraçÕes.

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverào ser entrcgucs, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de
Rcferência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobsen'ância destas condiçoes implicará rccusa sem quc caiba
qualqucr ripo dc reclamaçào por partc da inadimplcnte. A Contratada obriga-se a substituir os produtos quc

porlentura nào atendam às especificaçrles, sob pcna das sançôcs cabiveis.

6.1. Os produtrr,q deverào ser fornecidos integralmentc e de forma iúnterrupta.

6.}.Os produros deverão ser entregucs no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h
(rrito horrs) .rs ll1-l0h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pÍgimcnto será efetuado mcnsalmente, refcrente aos produtos fornecidos, após a comprovaçào dc que a

cmpresa conrrarada esrá em dia com as obrigaçôcs perantc o Sistema de Seguridade Social, mcdiante a

apresentaçio das CertidÕes Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo nào suPerior a 30 (túnta)
dias, c.rntados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor
compercnrc. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Fedcrais, mediante apresentaçào da

Certidào Conjunta Negativa, ou Cerridão Conjunta Positiva com efcitos dc Negativa, de Tributos e

Contribuiçôes Federais e Diúda Ativa da União.

7.2. É r.eclada crpressamenre a reali"ação de cobrança de forma diversa ü estipulada nestc Edital, em especial a

cobrança bancária, rnedÍante boleto ou mesmo o protesto de tttulo, sob pena de aplicaçào das sançÕes pret'istas

neste instrumcnto e indenização pelos danos decorrentes.

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

7.4.4s Notas Fiscais deverào úr acompanhadas da rcspectiva ordem de fomccimento.

clausul;t oitta DA RECOMPOSçÀO DO EQLttItBRIO ECONOMICO'FINANCEIRO DO
CONTRÁTO:
S.l.OcorrcndLr dcscquilibrio econômico-financeiro do contrato, a Admiristração poderá rcstabelecer a relaçào

plctuada. nos termos do art.65, inciso II, alinea d, da Lei na 8.666/91, mediante comprovaçào documental e

rcqucrimcnto c\prcsso do contratado.

Clausult Nont DA FISCALIZAÇÀO:
g.l.Conrrarantc Índicará uma pessoa de sru prcposto para exercer as atiúdades de fiscalizaçào dos produtos

recebidos.

Clánsule DtLima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADFS DÁS PARTES:
Itt.l.Consrirucm direitos da Contratante recebcr o objeto dcstc Contrato nas condiçÕes avençadas e da

Contratadl pcrceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Itl.2.Constirucm obrigaçôes da Contratada:

l) enüegar os produtos as suas cxpcnsas. no local indicado na cláusula sexta do presente

contrato;
ll) fomeccr os produtos. úgorosamente nas especúcaçÕes, prazos c condiçÔes dcscítas na

Clausula I DO OBJETO e Ancxo I;
lll)os produtos dcvcrâo ser Íomccidos integralmente e constante no caso de Provimento

inintemrptamentc, no caso de manutcnç.lo sempre que requisitado conformc ordem de

produtos de acordo cerm as neccssidades dos alunos da redc munÍcipal de Ensiao .

lV) assumir todos os custos ou dcspesas que sc fizerem nccessáíos para o adimplemento das

obrigaçÕes decorrcntcs deste Contmto;

,11
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\') Nào tansferir, total ou parcialrncnte, o objeto deste Contrato;
\rl) sujeitar-sc à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

csclarecimcntos solicitados a e atendendo às reclamaçÕes procedentes, caso ocorram;
!ll)comunicar à CONTRATANTE os cventuais casos forruitos ou de força maior, dcnrro do prazo

dc 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respcctiva
aprcvaÇão. cm até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena dc nào
screm considerados.

Vlll)atender ros encargos trabalhistas, pre\'rd.[ciários, fiscais e comerciais dccorrentes da
cxecuçào do prescntc contrato;

l\)rnanter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes
.rssumidas:

\).r Conmatada rcsponderá, de maneira absolutl e inescusável, pela perfeita condiçào dos
produtos fornccidos. rnclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhc também, a dos

Produtos que nào accitos pela fiscalizaçâo dn Cor,rratante deverào ser rrocados;
\l) serào dc direra c cxclusiva responsabilidade da Conmatada quaisquer rcidenres que

port'entura oco[am na cntrega dos produtos c o usrr indcvido de patcntes e replrstros.

l0.l.Constitucm obrigaçôes da Contratantei
I) fiscalizar e acompaúar a execuçào do objeto deste Conrram;
II) cferuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamentoi
III)designar senidor para acompanhar a execução deste Conrrato;
Iv)comunicar i CONTRÁTADA roda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçào do

ConEato.

Cláusula Décima Pimein - DA TROCA WENTUAL DE DOCUMENTOS:
ll.l ,.\ trLrca r:r'e ntuiü de documçntos entrc a Contratante e a Crlntratada, será realizada através dc protocokr.

ll.2.Ncnhuma outra forma será considcrada como prova de entrega de documentos.

Clausul,t Déctma Squnda . DA REsClsÀo Do CoN fRÁ fo:
l2.l.A rescisào c.lo contrato terá lugar de pleno direito, a critério dâ Conaatanrc, independentemente de
intcrposiçào judicial ou exnajudicial, cm conformidade com o art. 55, inciso IX. da Lei na 8.666/93 e suas

altcr.lçôcs nos c.lsos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lci.

Cláusula Mcima Tercein - DAS SÁNÇOES E PENÁIJDADES:
ll.l.A licitante quc ensejar o retardamcnto da execuçào do certame, nào mantiver a prcposta, falhar ou fraudar
na cxccuçào clr ohjeto licitado. comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçào falsa ou comcter haude fiscal,
g.rrintido o dircito préúo da citaçào c da ampla defesa, ficará impedida de )icitar e conüatar com a Prefeitura
\lunicip.rl dc S.\() BERNARDO/\.14. pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motiros
dctcrnrinrnt,:s Llx puniçào ou até quc scja promovida a reabilitação peranre a própria autoridadc que aplicou a

P(]nir

li.2.A pcnalidLrtlc será obrigaroriamenrc rcgistrada no Diário ()ficial do Estado e no caso de suspcnsào de licitar,
o LICITANTE clcvcrá ser dcscredenciado por igual pcriodo, scm prejuÍzo das demais cominaçÕcs legais.

13.3. No caso dc inrdimplemento, o CONTRÁTADO estará sujcira às seguintes penalidadesr
li Ll. AdÍcrtência:
l3 3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percenrual de l0% (dez por cento), calcuJada

sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmentc as condiçõcs pactuadas;
1l.l.l. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos Err cento), na hipótese de arraso no

cumprimento dc suas obngaçôes contrituais. calr-ulada sobre o valor da farura.
ll1.4. Suspcnsão temporaria de prrricipaçio em llcitação e impcdimento dc contratar com

Administraçào por pcíodo nào superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaraçào de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administraçao Pública.
11.3.6. A aplicaçào da sançào previsra no ircm l3.l [, nào prejudica a incidência cumulativa das

penalidadcs dos rrens ll.l.2. tl.l.l c 11.3.4. principalmente, sem prciuÍzo de outras
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hipóreses, em caso de reincidência dc amaso na enrrega do objeto licitado ou caso haja

cumulaçâo de inadimplemento de elentuais cotas mensais, expressamente pre\4stas.

facultada a defesa prér'ia do intercssado, no prazo dc t0 (dez) dias úteis.

13.4. As sançocs previsras nos irens 13.1.1, ll.l.4 e 13.3.5, poderio ser aplicadas conjuntamente com os Ítens ll.l.2
e ll.l.l. facultadr a defesa préría do interessado, no prazo de l0 ídez) dias úteis.

ll.i. Ocorrcndo à ilexecuçào de que trata o itcm ll.l. resen3-se ao órgào conaratante o direito de optar pela

oferta quc se lPrcsentar como aquela mais vantajosa. pela or&:m de classificação, comunicando-se, cm se5ptida, a

Comissilrr Pcrnr.lnente de Licitaçao - CPL. para as proüdências cabÍveis.

13.6.A scguncla acljudicatórÍa, ocorrendo a hipótese do Preço rnterior, ficará sujeita às mesmas condiçôes

cstabclccidas ncstc Edital.

13.7. A rplicaçiro clas penalidadcs preristas nesta cláusula ó dc colr t,ctência exçlusiva da Prefeirura Municipal de

SÀO BERNARD()./MA.

Cláusula Dé<'ina Quatta - DOS CASOS OMISSOS:
l-l.l.Os cesos on'rissos scrâo resoh,idos à luz da Lci no 10.520/02, I)ecreto na 5.450/05e subsidiariamcnte, no que

coubcr. as cljslrosiçôes da Lei no 8.666/91 c suas altemçÕes posteriorcs, e dos principios gerais de dircito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
t5.l.Fica eleito o foro da Comarca de SÀo BERNARDo/MÁ, Esratlo do Maranhào, para dirimt quaisquer

dúvidas oriundas da interpretaçào destc contrato com exclusào de qualquer outro, por maís privilegiado que

seja.

t, f\or estarem justos e conrrarados. at partes assinJm o presenre Contrato. que foi impresso cm 03

(três) \'ias de igual teor.

sÀo BERNARDo/MA(MA). . ... ae ..................1... de ZozZ.

Contratntc

Contratada
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