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PREFEITURA MTINICIPAL DE SÃO Bf,R\_.tRDO

PRAÇA BERNARDO COEI,H O DE ALMETDA N'862 - CENTRo - sÂo BERNARDo,4uA
CNPJ: 06.12S.3E9/000t-E8

- EDITÁL DE LICITÁQÃo
ÍrpF.?iô Fr E,t DÂNrrô sDD No n2?,/?Orí

pRocEsso ADMINIsTRÁTrvo Ne zoztooislzozt - cer

1.1. A PREFEITURÁ MUN ICIPAL DE SÃO BERNARDO /1,Íi A, por meio da COMISSÂO pER MANENTE DELICITAÇÂo - CpL, aravés de seu Preqoeira, designado, torna oúblico para conhecimento dos in teressâdos quefará realizaro processo Iicita tório na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRONICA, REcISTRO DE PREÇOsobon q SRP033/2021[pro cesso Administrativo ne ZO21O 45/2021 - CpL,dotipo menor preço, dividido por0

L Z' u procedrmento rlcltatorro obedecera rntegralmente a legslaçao que se aprlca a modarrdaoe pregao,

;:1,il'l:i,:::::lTlg:*1ff,i,,;i,81;T:*,1i":i:iâti; 31, r:+,r "'.*,ia" ã,rã,i,,..çao
normas para ricitações e.ort.rto, a" iorin,;i.:;;'ilffi 

";;:1H.."#i,1i:H::Iffi:;flffi::"r.,lHtodas as suas arrerações; Lei Federa r.n " to szo, iJl1)ii ))'áü,"rr",nr,, ," a mbito da união, Esrados, Disrriroj::::i:"yl1Xi:::"T:j::t:,:li il::t,;#il1 ã, ôj',1'"i'',,," 
';;;;;;ã#i"e"'ric,,aç:ozors.nug"iã,i"ii";;;;;r;;;ã;1."ffiffi;:lilí;il;áil"' i\' ii.a2iii).ic 20.r. iete ,i.Lio.r.

de engenharia, 
" 

aa'ouür.'p.oriae*iur, 
"_ 
L"i'ãorpiil;;;;; H,TT_ii})?;Hrffi[[.;ffil;Nacional da 14icroempresa e áa Empresa de pequeno porte e altera otcomprementar ns, rdza" oiã"",go.tode zori e subsiáiail;::ifi::i:;:ff:Iãill,fJ:li:?:,r""J

8 666/93 e suas alterações posterircres, b", .oro ,r.oJçã", 
"roi.r".ra* n"ste Editar e seus Anexos.

]j. y T::?,t"nto das proposras sera a pa mr das lah: r u/ mrn I da,osro de 2021. o inicio aa'seslaã pribri.r,J,a i, ffiffiô;í;i;1,,"",:?:Ir,*:i'r:i::T;X1,:;I:,:H;;;:
no endereço eletrôni.o r,r,**.oo.t"ra".oror".prr-rilr...,ii.o.. Àãllrario a" s.asitir - or.
7 4' A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.
15.. a,,i;..i; ltiCrjTRC ii iiitÇO5,..t-,-,.i. ..- ,isei..i-, i;;..,_- ^^-.r^entidade da AdministraÇào incrusive autarquias Íederais, e"staduais;,1';,1;#;#; iür:;i;à;'".#*;
lJ.#:i;r:"o'" 

próprio que não tent a pàrti.iprao ào .erta." ilirr,o.ro rnàairrr" p.ãui, JorJãroi.ca,

1,1. Ke8stro de Preço para tuturo tornectmento de tardamento, parâ atender as necessidades dâMunicipal de Sâo Bernardo/[4A.

Iote disputado por item o certame se realizará, às 14h00min (quatorze horas ) do dia 19 de agosto de 2021,destinado ao Registro de preço para filturo fornecimen to de fardamentg pa ra atender as necessidâdes daPrefeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

Preteitura

3.1 Poderão participar deste pregão

3 l l Quaisquer empresas lnteressadas que se enquadrem no ramo de atrvrdade pertinente ao obieto daIicitação e que atenderem a todas as eiigências, inclusiv" qrrii" a a*rr;;á;;;,,;;il;fiâ:Edital e seus Anexos;

TIBULO

I D T,L q aA

roD cc L rES {IS PAIRTICAS pND GER] PÁ A IP,

i.lã- p-.i.it; y-, l,.i.ip-, ..1;-i.; i,.5â;.

DAS P PART{RÁ
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PRÂCA BERNARDO CO

5,1. 0 credenclamento dar-se_a pela atribur
para acesso ao sistema eletrônico, no site

ITURÂ MUNICTPAL DE SÂO BERNARDO
TSTÁ}C DC i.!,..:I,":.'IiÂC

DLHO D.E ALMEIDA N'Eó2 - CENTRO - SÃO BERNARDO/]VIA
CNPJ: 06.125.389/000r-ss

4.1,1.Empr€sas que nâo atenderem às condiçôes deste Edital.

4 1 Z t'mpresas que esteram em-concordata ou em processo de talencra, sob concurso de credore, emdissolução ou em liquidação;

4 l 3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração pública, direta ouindireta, federal, estaauall-11t,cinal o, a" Oir,*ã f"ã"?ãi io.."io au 
"to 

publicado no DiárioOficial da União, do Estâd,
.l- p-.,i"ã-. ig-.r,,,.,,- ,.r.1 -ti.*olJ L:::Jplo' 

enquanto perdurarem os motivos determinanies
a prereiiura ü,,i"ip,ia'"-iíoi'J;Nffi;ài"üH,í;;;ü'";:fiil:r.,i-ir.-, -;-,;i.,aL, cu.i

4'14' Empresas reunidas em consórcio, que seiam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,qualquer que seja sua forma de consiituiçáo;

4 1 \ SÊwiílôr dê oI a lal rêr Á rrãô ôt | êntiíl âalp vi nr.t r leria a prcfêiht r2 MU n ir.ina I dc são Bêrnâríl^,/M Ábem assim a empresa dâ qual tal servidor seja sócio, dirigenl ou responsável técnico.

4.L.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no paÍs.

çao de chave de ldentlncaçao e de senha , pessoal e lntranstenyel,

?': o credenciamento iunto ao Provedor do.sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seurepresentante legal e presunção de sua capacidade técnic, p"r, r"ltir"çao aa" tr"nirço* lnurà.,". uo-pr"gao

5 J U uso da senha de acesso peta LrLll'AN l E e de sua responsabilidade exclusrva, rncrulndo quarquertransaçâo efetuada diretamente ou por seu representante, nâo caúendo ao provedor do sistema ou a prefeituraMunicipat de sÃo BERNARDO/MA responsabiridrd" po; ;;";i;;; danos decorrentes do uso indevido dasenha, ainda que por terceiros.

1.1 3":'13 o"r"1lcipação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dorâdos os crirériosiiü.ir-L ii . L.i Cú.ii|,i.i.i-iii- .i. .i:1, ,i. i+ii}il}.,í,; L,jtii.i _ ijt-i.i. ,'lat;;i,a;;.Microempresa e da Empresa de pequeno porte e artera outios dispositivo, r"g"ii-1r,"."á, pãi" r,"rcomplementar nq- 147 de 07 de agosto de zo14e subsidiariam"n,ã, no qr" couber, as disposiçôes da Lei na8.666/93 e suas alterações posteriores.

6'1 4 rrcrtânte vencedora deverâ apresentâr, obrrgatonamente, no ongrnal ou copra devrdamente autenücadaem cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 Habiliragãofuídica

a) Requerimento de empresárig no caso de empresa individual, CpF e RG do Empresário;

b.) Ato consutuuvo, estatuto ou contrato socrar em vrgor, devldâmente regrstrado, em se ..atânoode sociedades comerciâis, e., no câso de sociedade-por açôes, acompan-hado ae'aocuÀenás aeeleição de seus administradores; CpF e RG dos Empresários.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoriaem exercÍcio; CpF e RG dos Empresários.

ITODO CR.EDINC IAME

v,'!v!1i. po rta ld e compraspubiicas.com.br.

A DOCUI tElD {Rr {B4 HPt
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PRAÇA BERNAR

6.1.2 RegularidadeFiscal:

Do coELHo DE ALMEIDA N" E62 _ cENTRo _ sÃo BERNARDo/MA
CNPJ : 06. 125.J89/000 I _sB

ü 3."-.j,:T"j:.:yT,f?":: se rratando de empresa ou sociedade estranseira em

u"r".,.r""ü o;;;;,il";;;,;'" "-;;"t'^ 
^'F' Êin^i^..mnh'f^'-'i'.,^ --i^

e) certidâo Especifica expedida pela ,unta comercial de origem da Licitânte, dentro do exercÍcioem vigor, obedecendo ao prazo de validade.

F) Certidão Simplificada expedida pela lunta Comercial de Origem da Licitante, dentro doexercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica _ CNp[;

bJ Lertldao uonruntâ Negattva, ou cerbdâo Lonlunta positiva com eteitos de Negâtivâ, deTributos€ contribuições Federais e Dívida,ltiv; da união, emirida pera secretaria da ReceitaFederal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularia"au f"ru .o* , Fazenda Federal;

c) certidão Negativa de Débitos, ou certidão positiva com efeitos de Negativ. expedida pelo
::39" 1" 

domicÍlio ou sede do licitante, comprovando a regularidade pâra com a Fazenda

d) certidão Negâtivâ, ou certidão positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa doEstâdo, expedida pera procuradoria Gerar do Estado do domiiÍrio ou sede do ricitante;

e) certificado de Regularidade de situação do FGTs - cRF, emiüdo pela caixa Econômica Federal- CFF .ôlnnrô\rândn a reo'lari,arlp ncrântc ., Ft,nílô .lp Garantia nor Tpmnn .ê Sêrvi.^.

0 Certidão Negativa da DÍvidâ Ativa do Município de origem;

gJ Certidão Negativa de Débitos do municÍpio de origem da licitante;

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

ó.1.3 QualtticaçâoEcolomico-ttnancelra:

a) certidão Negativa de Farência e concordata emitida pero cartório distribuidor da sede dolicitante.

l) 
la.lanqo 

Parrimoniar, devidamente registrado na Junta comercial do Estado de origem da

cl As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6,1.4 RegularldadeTrabalhlsta:

a.) certldao Negatsva de D_eb ltos- 1 ra balhlstas _ cND I (em www.tstgov.br.), em cumprimento
à Lei ne 1'2.44o /2011. visando comprovar a inexisrància de débiLs ináâimpliJ;; p;;;;;;
a Justiça do Trabalho.

6.1.5 QuallffcaÉo Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, s 1e do art. 30 d aA.666/93:

I



Processo:Jill-OCldül
Folha.
RubÍica:

PREFEITT]RÁ MTINICTPAL DE SÂO BERNARDO
,trrlrr^, !i i, iU

ARDo coELHo DE ALMETDA N. 862 _ cENTRo _ sÂo BERNARDo/MA
CNpJ; 06.t25.389/0001 -88

a) Comprovação de aptidâo no desempenho de atividade pertinente e compatível em-.r.dorG+i.a. 
.^rrrhi;,t.rôc 

ô hr.z^c.^- 
^ ^t i^*^ ,r" t;-ir..à^ - 4rô.f..r^Í.1 .lô a.h.-..t..1^

Técnica. fornecido(s) por pessàa jurídica ae aireito pribticJo, p.iuuJo, q,ir'na" t";l,,,,u*porente privado deverá esre sercom firma reconhecida d" qr;;;;;;;; ioi".r.".pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos,

6 2 Declarâçâo assinada pelo representante legal de enquadramento ME/Epp, conforme modelo no Anexo II.

6'J Uecraraçao de lnexistencla de ratos supervenlentes lmpedlhvos de habrrrtaçao, nâ rorma do § 2- do arugo32 da Lei Federal 8 666/93, assinada p"to ."p.u."nt nt" i"'s"ia;'ii;L",",."nforme modelo no Anexo Ilr.
6'4 Declaração assinada pelo representânte legal de conhecimento do Edital, coníorme modelo no Anexo lv.
6S Declarâ-ção assinada pelo representa nte legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso xxxlll.i- -, i.i6- 7^ ..1. c-,,"i.i1_;";- i_.1-, -: " ^ ^_ . ,;^.orfori.," ,oauio,n;;;"ã, "-.,", ,,q ,v,,,ia uo __, ,, ).riit.)),._,,i-,,,,.,,,_*t.:-.l-0.,,.r_,,^ t.:-_0/,C:,

66 Declaração assinada pelo reDresentante legal de veracidade, a qual declara cumprir os requisitos dehabilitação e que as decrarâcões informadas são"verÍJic"r, .ár-Àií" p".agrafos 4" e 5" doart.26do decrero10.02+/2019 e conforme módelo no Anexo Vl.

6 / As certrdoes va rerao nos prazos que lhes sáo prop.os; lnexistlndo esse prazo, reputâr-se-ao valrdas por 90(noventa) dias, contados de sua expediçâo.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo papara a habilitação, onde deverá cumprir as noimã" do 
'O".r.à

excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com

ra apresentação dos documentos exigidos
10.024/19, onde apenas será permitida
a habilitaçào através de diligência, salvo

6 9 
, 
As certidôes expedidas pela Internet, estão condicionadas à verigcação de sua autenticidade nos sitesde cada órgào em issor.

6 10 4s licitântes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos parahâ hiljtâ'ão â nrônô§ta d ê nrê'os in iaie | ê os rlocu m"nt.r. a" la rr irit l:o devprão ser a nexâ íJôc cônanmitânte âílregistro da proposrâ no sistema, as decraraçôes e proposta inicial dãverio s".;;;;J;;r;;;,-"r,i'j"*"
de assinatura digital, para conferir aos mesmos auieniicidade e integridade.

611 Serão inabilitadas licitantes.que não-atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexoi sejamomissas, apresentem irreguraridades, e dificultem o rnarrn""nto ão processo Licitatório, que discordem dascláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo p.uur.to à" iÃirgração conforme o art 24 do Decreto70024/19.

7 1 4 Equipe de Apoio através de seu Pregoeira(aJesclarece que a cotáção do referido pregão far-se-á por meiode lances em valores unitários dos itens ám apráclaçao d. ;;;;.;;ç.

814-LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistemaeletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas proport, 
"-únaur.

B2lncumbiráaindaàLIcITANTEacompanharasoperaçõesnosistemaeletrônicodurânteasessãopúblicado
rregao' llcanoo resporsavel pelo onus oecorrente oa peroa oe negoclos orante oa tnoDservancla oe quatsquermensagens emitidas pelo sistema ou de sua dcsconexào.

PRAÇA BERN

DAS ORIENTT IES TÉCNICÂS

DO {DE r U5
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4.a.2

LB.3

8.8.4

ARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - Cf,NTRO _ SÂO BERNARDONUA
CNPJ: 0ó. t25.389/0001 _8s

B,B,

1r:"lflflllif'rl?:".::1"" ]1.;*-, 
por meio da digitação da senha privativa da LrclrANrE e subsequente

n;; ",.r; .t;,;;ffi ; ;; f;;*".;,iil; iffiffi ; i;;;a " ",.*^'''o. -"1a ^. 1.' ! !--',. i-u."

8'4 Como requisito para a participação no pregão, a LrcrrANTE deverá manifestar, em campo próprio dosistema eletrônico, o pleno conhecimento e atenàimento às exigérrcàs oe lanilitação previstas neste Edital.

8,5. A ProDosta de Precos deverá ser apresentada por meio de Dreenchimento da planilha existente no sistemaPortal de compras púbricas, sendo obrigatório o pr"un.tiií"nto dos campos ,,Fabricante,, ..Marca,,não
iden ficando a empresa, "vr uniúrio" (vadr unitário), "vl roúi; 1áo. at 4 e .,prazo 

de enrrega,,[o prazo deexecução não poderá ser superior ao constante no Termo de Refeiência).

8 5 1A proposta comerciar, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem aLicitante.

E ô' Âte a data prevrsta neste tdital para encerramento do recebimento de propostâs, a L,citante poderaacessar o.sistema portâl de compras púbricas para retirar, arterar ou complumóntai 
" 

propo.à r"..rla". apartir do início da sessão pública, não poderãoier arteradas ou retirad"s ài propo.t". rã.nirtuarr. 
""-''

87 uma vez que a ricitante seia de.clarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, peloPortal de Compras públicas 
" .Opi"' 

:- 
à', proposta no endereçoi,,.y. r'r,,,,,..,-, 1, r..i... ,.,.,.,.,r,-1jiw.,...-,,,.i,, , . rr...1. ""-,.r- a :- .,,. :c J. D.",.1. :ac2+/,[,i.,,..i-..,,,.t€mpo limite o prazo mínimo estabelecido no áecÉto federrl *p.Jàao.

8.7 7. Á licitante deverá entregarà comissão permanente de Licitaçâo cópia da proposta depreços negociada e a planilha de preços em Excel com a descriçào corór"" aã 
"ui"lálrã"ra",agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bincários e deuarmànie ãssin"aahêl.l sêt! rcnrêsêntântp lêoâl

A Propostâ de Preços deverá conter;

8 8 1. Prazo de varidade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de suaapresentação;
Preço tJnltano e total, expressos em reais;

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

Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

D;.I-;açã- .i. qa- ;.a 
", 

úyü.; ..,iiai.!,i..,'. i.ü.lü. ." l"i;t-I"-", ..:.Jp-J.. __ -ai-;5-o ..1;qualquer natureza, resultante do fornecimento/seryiço;

8 8.6. os seguintes dados da ricitante: Razão sociar, endereço, telefone, E-mair, número do cN pl,
nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento.

8g Dealârâcãô ernressa dê totâlaonaordâhaiâ aôm ôs têrrnars ílpstp Fditâl êsctlsAnêyír§

810' Não serão consideradas as propostas com alternatiyas, devendo as licitantes se limitârem àsespecificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da varidade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as ricitantês,liberados dos compromissos assumidos.

8,12. (J prazo de entrega/execuçao serâ o estabelecrdo no Anexo l - r ermo de (eferencia.

I
tÊ



B13 Serão desclassificadas as propostâs que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,se;:1 a * !:s]9, "F!"!S:tle h i raen 
'1. riÍl -,{ô- ^n ,t "!,elto", l:.:Ft:rr rie C]Íift!ltt, !, !t,!ql-e.r^ hoh ^^h^.^,,â!.§que apresentem quaisquer ofeús de vantagens não previsLs neste gdital, àu pí"çã, 

" 
' 

b"se"dàs na"
ofeÉas das demais licitantes.

8 14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboraçâo e apresentação de suas propostas-

?:t:_^lLlTlr-d::14:00h(quabrzehoras)dodialgdeagosrode202l,teráinÍcioasessãopúblicadopREGÀOELETRoN|co sRP Na 033/2021, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, apàs análise, inÍcio da
etapa de lances, conforme Editâ1.

10.1. Para o ob,eto llcltado, havera a disponibllrdade do slstema para a tormulaçáo de tances pelas Llotanteg
cuios procedimentos são explicitãdos nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no
Decreto ne 10,024/19.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivà loni.io a",.5iji,. . iálú,.
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PRf,FEITURA MTiNICIPAL DE SÂO BERITÁRDO

PRAÇA Bf,RNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÀO Bf,RNARDO/NíA
CNP.I: 06.125.J89/0001-88

10.3
dos

l. As licitantes poderão oferecer lances sucessivot observando o horário fixado e as regras de aceitação
mesmos.

1o.4 Só serão aceitos os lances cuios valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no

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

10.6 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadat em tempo real, do yalor do menor
Iance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do
lance.

t0.7 .

eletrô
No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
nico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1.0Pregoeira,quândopossÍvel,darácontinuidadeàsuaatuaçãonocertãme,sempreiuÍzo

L0.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicação expressa do pregoeira
aos participantes.

1nB Â et2bâ dp lanr'es da sessão nírhlica transcorrpr nôrmâlmcnte nêctê nrôae<sô ontotr se nplâ Môdo í.lp
Disputa "ABERTO" ou seia por um período de 10 (dez] minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a
paftir do 8a (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechâmento do item prorrogando o tempo de lance de
2(dois) em 2(doisl minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistem" una"aaraá o item, sendo
vencedor a menor oferta.

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

I
*

Ír

n FORN'I DOS LÂNCES
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Folha:
Rubrica:

:,iíl

PRf,FEITT]RA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo
uu,,r,rrr^.iri.ri;

coELHo DE ALMETDA N" E62 _ CENTRo _ sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.t25.i89/0001_88

o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento.

A.talta demanltestaçâo Imedlata e motrvada do llcitante rmportara a oecadencia do dire116 de recorrer
udicação do objeto pelo pregoeira ao venccdor.

PRÂÇA BERNARDO

10'9 0 Pregoeira ao depois da disluta de lance poderá abrir, pelo sistema eretrônico, negociaÉo ofertandof!!1!r';'r".n^str áirêr.hôhiâ i ri.it:!.h 
1,,e t.rt,", "p."""nt" ^'^ i-fe de r-r,rr. ,,"rr,:., l-".. l,f-""]I ^^r,,,.preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitaçãó.

10 10 Encerrada a etapa de la nces dá sessão púbiica, o detentor da melhor oferta deverá comprova r a situaçãode regularidade, medianre encaminhamento entregá d"r ãiiàirrr. ,, .opias autenticadas dos documentos dehabilitaçâo e pranirha da proposta em mtara no pra"zo ae i i '".j ã,r" ,r*o, para confirmar a autenticidade dadocumentâção exisida conforme o art. 26 do decreto 10.OZà/§ .

10 11 o Pregoeira anunciará a LlcrrANTE vtNCEDoRÁ imediatamente após o encerramento da etapa de

:"ffi1X1"a.firff"rrltjica. 
ou, quando for o caso, após a n"go.i"ção à;;irao peto pregoeira acur." da ,cuLçao

1r.,1-.Naanarlsedapropostadepreços,seraverincadooaEndlmentodetodasasespecrhcaçoesecondrçoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11'2 Analisada ã aceitabiridade dos preços obtidos, o pregoeira divulgará o resurtado de julgamento daProposta de PrÊço.

11 3 5e a p,úpú"ln úúúláiiçÉ..i. úr"i,., p,ev..ã;r., a,;iG,el,-.se . LICIT,iii ri .]";ai"e,r.iei à. ";iigê,i,iasde habilitação, o Pregoeira examinará a propostâ ou o lance suísequente, verificando a sua aceitabilidade eprocedendo à sua hab itâçâo, na ordem de crassificaçâo, e assim 'sucessivamente, 
até a apuração de umapropostâ ou lance que atenda ao edital )

113 1 .correndo a situação a que se refere o inciso anteriol0 pregoeira poderá negociar comâ I IC|TANTF.nar, ôtlp spie ôhfido brcco mclhor

11.4 Pam fins de jurgamento das propostas, será observado o disposro no art.44 da Lei comprementar nelz3' de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de e"qrrno-rã.t" 
" 

,rtu.,outros dispositivos.legais, âlterada pela Lei complementâr ns. 142 de oz de agosto de 2014 e subsidiariamenre,
no que couber, as disposições da Lei no 9.666/93 e suas alterações posteriores.

rl5 fara,ulgâmento e crasslncaçáo das propostas sera adotado o critero de menor preço por rtem,observadas as especificações técnicas definida; no Edital, proposá acim" de 500/o do varor de mercadoapontado pelo sistema será rejeitada.

I l 6 Propoía arrematante abaixo de 3570 (trinta e cinco por cento) do valor do valor de referência demonstrado após
lf 1" lt::::.l.cessário a mmprovaçâo de composição de custos à nÀias ficais de entrada de cadait".ã" ."r";0"

12 l Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção deinterpor recurso, única e exclusivamente através âo portal, para julgamento do pregoeira, no texto áa iníençaode Recrtrso deve conter os dadôs de identificacão com nom" ,l"irn'n."sa 
" 

cNpl. se aceito a intencâo lhe seráconcedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentaçâo das razões do ."curso, uni.u 
" 

u*.tr"iuá,,,"nt"
através do portal, para julgamento e deferimento ou não áeferimento, ficando os demais licitrnt"" ãàsàe togointimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e 

"r.rr.iuuÀ"nürírr7" ãã p"."1que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

L2.2.

12.3,
eaadj

t
*

1 DO .GAI IE {TO DAS PROPOSTAS

DOS RECURSOSt2



processo:rl]l-NJful
Folha

PREFE]TT RA iTILNICIPAL DE SÃO BERNARDO
Lr'ruv u; i;.i;iÁ -,I:.,.O

DO COELHO DE ALMEIDA N'Eó2 - Cf,NTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ : 06. 125.389/000 I _88

1? 4 
^. 

.,,f^. â^ nF^.Á".^ -^-_

l:r,r";,; à;úffi ;;; #;il;;;;ffiI,;';;.; ;fili:i;ã; T;;"";;ilJ; ili Hilil;863 -' cenrro, sÂo BERNARDo/MÁ, durrn," ,r arrr ,iüi, ar-r óà,ôffir",orr" t oras) às 12:00h (doze horas),

13.1. 0 resultado de iulsamento será submetido à Autoridade CompeGnte Dara homologaÇão.

13 2 Após a homologação da licitaçâo, a LlclrANTE vENcEDoRÂ será convocada para assinar o contrab, noprazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recelir"nlà J" .onuo.ação e nas condiçóes estabelecidasneste Edital e seus Anexos.

13.3. É faculrado a prefeirura ,T]:,lil de sÂ0 BERNARD./MÁ, quando a convocada não comparecer noprazo estlpulado no subltem lJ.z. nao apresenmr sttuaçao regurar no am aa assrnatura do contrato ou, alnoa,recusar-se a assiná-lo, iniustificadamente, convocar as LlclrA-NTEs remanescenteE na ordem de classificaçãqsem prejuízo da aplicação das sanções cabíveig observado o disposàno subitem 11.3.

13 4 o prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual perÍodo, quando solicitâdo pela parte,
1::11:""::::. :"'scurso e desde que ocorra morivo justificado Jaceito peta prefeirura Municipal de sÂo

PRAÇÁ BERN,{R

14'1 4 licitante que ensejar o retardâmento da execução do certame, não mantiver a proposta, farhar oufraudar na execução do obieto lÍcirado, comportâr-se áã1n"àr irão*", fizer declaração falsa ou cometerfraude fiscal garantido o direito prério ria citacão e cla amnr" l"i"rl' n"ru i,,nêílidâ de licitâr e .ontratâr coma Prefeitura Municipal de sÃo BERNARD./MA, pelo praio de até 05 (cincoj anos, 
"nqr"n,o 

p".Ju."."* o,

$i[f,"rt T§:''*ntes 
da punição ou até que selà promovida a reabilitação perante a piop.i" í*o.iàuà'" qr"

142 
-A.penalidade 

será obrigatoriamente registrada em Diário oficial e no caso de suspensão de iicitar, oLlclrANTE deverá ser descredenciado por iguãr perÍodo, s", p.";utrà au. a"o,ri. .rri*-i0"""üg;r.'^"'
14.3. No caso de lnadtmplemento, o LON I (A I ADo estarâ sureitâ ás segulntes penalldades:

74.3.1-

1.4.3.2

Advertênciaj

14.3.3

1+.3.+.

Multâ por âtraso a cada 3O (trinta] dias, no percentual de 1Oolo (dez por centoJ, calculada
sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas flelmenteàs condiçôes jactuadas;

Multa, moratona slmptes, de U,,t% (quatro declmos por cento.J, na hlpotese de atraso nocumprimento de suas obrigaçôes contratuais, calculáda sobre o valoida fatura;

Suspensão temporária de pafticipação em licitação e impedimento de contratar comAdministração por período não superior a 2 {doisj anos; e

D-;J., -eã. ii; i,ii.1.,,, ii.i-..1, ,- i a ii.it-, -ü ,ir.il, o;i ..iii . A.i.,ti,,i.l, .yã_ i.,l iua;

A âplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa daspenalidades dos itens 1,4.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso ná 

"nt.ág" 
do obleto licitaào ou caso halacumulação de inadimplemento de eventuais cotas m-ensaiq árpr"a""a"nt" previstas,

facrrltada a defpsa nréviâ .lô interêssâdo no orazo rle l0 fa"ri aij.,ii"i"

1,4.3.6.

I
a3

rO0AH coID E Dio uc ITA iENTT IA CEDCrR1q

,t. DAS sÂl\ IES ÁDMINISTR: {TIVAS E PENALIOADES



RDO COELHO Df, ALMEIDA N'E62 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNpJ: 06.125.389/0ffi l_8E

L4'4' Ás sançôes previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aDricadas.!!'!j'trt"."?r.t:.!-aslt..s14".rà14?? f.n,lr:r.t.. a-q"_ plr.*'i,: ,"*,";:]:" "^prazo de 10 (dez) dias úteis.

14 (- 666tt"'4o t inexecuçâo de que tratâ o item 14.3, reserva-se ao órgão contrata nte o direito de optar pelaoterta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de c Ia ss'lfi ca çã o, .ornuni."raá-.", ãr'.ãg",ar,a Comissão Permanente de Licitaçâo - CpL, paraas piovidências caúÍveis.

l4 6 A segunda âdrudicatoria, ocorrendo a hrpotese do preço anteror, ncarâ sulelta as mesmas condlçoesestabelecidas n€ste Editá1.

14]: ^o-ltli:'.ç:: 9as 
pena Iidades previstâs nesta cláusula é de competência exclusiva da p refeirura Municipalde sAo BERNARDo/MA.

15-1' Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamen!ária, que somente seráexigida para a íormalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 70, s2, d; Decretopederal
ne 7.892/2013 e alterações.

Processo tí:tlwúN
Folha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
Rrrbrica:

PR-ÀÇA BERNA
uv rlr.r^..ir,iii

16.1.
VIII.

A contrâtação do obieto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constânte no Anexo

1B 2 oç mâtêriâis./§ervi.o§ dêvêrãô sêr Fntrê('l les /pxc.! ! tâdôs inteqralmentê sem falhas de ar-ordo com a<
necessidades dos alunos da rede municipãl ie Ensino e seião executadas conforme oJum de
Fornecimento/Serviço.

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado noTermode Referência

162. 0 contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as
obrigâçoes e condtçoes de torneclmento especihcadas neste tdltal e seus Anexos.

16.3 0 presente Edital e seus Anexos, bem como a propostâ do licitante vencedor deste certame, farão parte
integrante do Contrato, independente de transcrição.

1/ l ocorrendo desequlllbrio economico-llnanceiro do contrato, a Admlnlstraçao podera restabelecer a
relação pactuada, nos termos do arl 65, inciso [, alÍnea d, da Lei ne a.666/9i, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

aiJ.-i -. ,,iài.ii-,r/-J.,,irwj..l-r-,ã-.-i ',ii, -5'--J/'.^..-lã.l-., ,,- y-.:;.:..1., n--;Li..l-..|- ; y.ri-.-li.i.l..l.
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destâs condiçôes
implicará recusâ sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte áa inadimplente. A Contratada obriga-
se.a substituir os materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções
cabíveis.

19.1 0 pagamento serâ etetuado mensalmente, referente aos Materiats/Servlços l ornectdos, apos a
comprovação de que a empresa contratada esú em dia com as obrigações perante o Sistema de seguridade

lr-

oDo ILIBRIO ECOII rllCO-FINÂÀ

,8. DO FORNECIMENTO E LOCiAL DA ENTREGA

DO PÂGAJI!ENTO

Rf,CO MPC



Proces
Folha:

so

PREFETTURA MÜNICIPAL DE SÂO BERNARDO
Rubrica:

uv,,rô[,r,!ii.iii
PRAÇA BERNA RDO COELHO Df, ALMf,IDA N'862 - CENTRO - SÃO Bf,RNARDO/MA

CNpJ: 06.12S.3E9/0001_88

i,""!lJlTiixll1,i."l:::H:: das certidões Nêsativas de Débitos como o lNss, FGrs e cNDr- cerridâo
a" ã**,çao ào óui".; il;;;;"ü;J;;;!õ:iilé:ili1; ;;il#;;ffi :i jffi;.,com os Tributos Federais, mediante apresentação da certidao coniunta Negativa, ou certidão conjunta positivacom efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuiçôes Feder"i, 

" 
Oirià, etiu" a" Unian.

79'2 É! vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Editat, emespecial a cobrança bancária. mediante boláto ou mesmo o p.ot"Jã" Uauto, .ob pena de aplicaçâo das sançõesprevistas neste instrumento e indenização pelos danos duao.."nú. 
-

19 3 Nenhum pagamento será efetuado ao coNTRATADo caso o mesmo se encontre em situação irregular emdesconformidade com item 19.1.

z0 l Qualquer pedldo de esclarecimento em relaçao a eventua* duvldas na rnterprehçeo do presente tditare seus Anexos deverá ser enviado, ao pregoeira responsável por esta ricitação, excrusivarn""i" ià 
""a"Lç" 

a.Portal de compras Púbticas www.nortalaãcom oraspublicas.clm.Àrlté 3 (três) dias úteis anterior à data fixadano preâmbuto, as soticitantes de esclarecimenó du;;;;lã;;ã;. a"riar.Lntu tn.iril;ô;;;õ.
20 1 1 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Editalj

Z0.1.Z.Us esclareclmentos aos consulentes serâo co
que tenham adquiriao o p.o.ãnt" àaiul. 'unrcados 

a todas as demals empresas

20'13 o Pregoeira 
-responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,contado da data de recebimento do pedido, e podLrá requisitar subsÍdios ro..ui. ro.,Àpã"rar"i. p"r"elaboração do edital e dos anexos.

211' conforme previsto no art.2+ d,o Decreto.10024/19, até 03 (três) dias úteis antes dâ data fixada pararecebimento das propostas, quarquer pessoa poderá impugnar o ato'lonvocatório deste pregão, sendo que taisimpugnações deverâo ser manifestadas excrusivamenie f,or meio eretrônic" 
"*"e" 

a" p'".âi;;;;;p.r.
Públicas no endereço eletrônico, www.portaldecomprasoublicas.conr.brno prazo mencionado.

z1'z Â lmpugnaçao nâo possui eteito_ suspensivo e caberá ao pregoerra, auxlllado pelos responsavels peraelaboração do edital e dos anexos, decidir sábre a impugnação no prãzo de dois dias úteis, contado da data derecebimento da impugnação, conforme estabelecido nol tó do art. Z+ do Oecreto fOOZ+7iS;

213 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçâo docertame;

21.4. As rmpugnâçôes protocoladas lntempestlvamente serao desconsloeradas.

21 5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃo do Edital no prazo estabelecido art. 24 doD-ejreto 70024/1'9, ou participarem do presente certame autoáaticamente esüio concordando com todas ascláusulas e regras prevista nesse Edital.

?2'1 os casos não preüstos e as dúvidas deste Editâl serão resolvidos pela Comissão permanente deLicitação com base à regisração que se aprica â modaridade pregão, sob 
" égia" a, l"ii;iô.i)ô)oz.

subsid ia ria mente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 ã suas arteraçães posteriores.

,EDIDOSrOS iCIITRECIIT IEES ITOSD P IE
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Processo: htr
Folha:

PRf,Ff,]TI,IRA MT]NICIPAL DE SÀO SNNNENOO
Rubrica:

r.rb.r',ri^Uv,'rlrr.furrtlrU
PRAÇA BERNARDO COELHO Df, ALMEIDA N'362 - CENTRO - SÃO Bf,RNARDOÁV1A

CNPJ: 06,125..]89/000t-88

22'2 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de são Bernardo/MA direito de, no interesse da Administração,.àr,r.F ^', rêr,^í.r e aIeta,,-.r--
decorrentedeiatósr;"-'"r,""i"á"ri"lrj;;;;;;;rj;;:ffi;i;::lk,i;;;;?";,i,;;ilr;;;:áÍlJ;:
devendo anulá-la por ilegalidade, de offcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito edevidamente fu ndamentado.

22 3 4 participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e observância
dos preceitos legais e regulamentares. ressalvados o direito de impugnaÇão e de recurso.

22'4 ,o.obielo dâ presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressôes, conforme previsto no s 1a doArt. 65 da Lei 8.666/93.

22 5 Não havendo expediente na data fixada para a âbertura da sessão da licitâção, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impeça a realização do certâme na data marcada, a sessão será automaticamente
trânslerlda para o pnmelro dla utrl subsequenrc, no mesmo local, enoereço eletronlco e norâno antenormente
estabelecidos, desde que não haia comunicação do pregoeira em contrário.

22 6- o desatendimento de exigências formais não essenciais não importárá no afastamento do licitante,
desde que sejam possÍveis as aferiçôes das suas qualificaçôes e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública deste pregão.

22 / ceso sel,a necessarla a tnErrupçao da sessao, os autos do processo rlcarao sob â guarda do pregoelra,
que designará nova data para a continuação dos trâbalhos.

22.8. o presente Edital e seus Ánexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do
Portal de Compras Públicas - endereço ww.w.oortaldàcomprasoublicas.com.br.

yqr ú!r ji'q, iüi v!aii,i;.ia -i,ü..6,.l_. iii.itaiin;-, rr,iaj_iil_.i,
a declaração de idoneidade da Nota Fiscal
que haja tributado a operação.

emitida pela Secretâria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado

2?1 cohstihrêm anexos do êditar e dere fâzêm nârtê intêorantê indpnendcntemente de
sêguintes ânexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.7.zÀnexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/Epp.

23.1..3 Anexo lll - Ivlodeto de ueclâraçáo de inexBtencia de impeditivos,

23,1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

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

trâ n sí- ri aã n

22.1.? Anexo Vll . Minuta da Ata de Registro de preços

22.1,8 Anexo VIII - Minuta do Contrato

sÃo BFRNARDo/ MÁ 13 DF 02 nF Acosro nF 202.t

Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima

DOS ANEXOS?



erocesso:Til,l(húbil

PREFEITTI

Folha
Rubricâ:

PRAÇA BERNARDO

RA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
xsTÁxc DC Li.iR.L:,'riÃc

COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 - CENTRO - SÂO BERNÁRDOA4A
CNPJ: 06.12S.3t9/00O1{t

FDI'r ô r nE r larT^ai^
pnrcÃo nrutnorurco inp r,l, ogs/zozr

ANEXO I

Ohieto Resistro de Preco Da ra futura fornecimen to de fardamentoia ra atender as necessidã des da PrefeituraMunicipal de São Bernardo/Ma

Camisa de malha pV
fÍente e velso

branca com ptntura em sublimação a4 tjnd 2.000

torere oe úxroro corn ri

2

la reucuva e ptntura em scngrara unq

l0

ose

!otl!Jug!ltlqllu

mul]lcl o

g/m' (+ -

e 14

cm oe ponta e J cm na Dase, na taÍgur
fechado por mero de botâo de l8 Ãm
cor azul mariúo, com 4 furos;
pesponto duplo, medindo 5,5 cm de

a e o cm oe compnmenlo.
de diâmetro, de massa na
platina entretelada com
largura na base e 5,5 cm

y,, -.;;,, L-,..1-.1- .l; l-"-r,,-;.-.1-
nome e tl sa.n nea do funcioúri o

lt

CONJUNTO CALÇA em tec ido Rip Stop em tecido Rip Stop. Und
com composição 610/o poliést* e 33vo algodão, sarja 2/1,
gramatura médiade 238% gjÍn, (+ - 5%), largura l,60 m, cor
azul marinho, em liúa poliester/algodão n" 80 e 120,
acahamento anti-microhial
GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 6T10
polréster e 3lolo algodâo, saqa 2/1, graÍ\afiÍa médiade 2380Á

5%), largura 1,60 r4 cor azul mariúo . em linha
po li ésteÍ/algodâo no 80 e 120, acâbamento anti-microbi al, gola
esporte entretelada com pesponto duplo, fech ado pelo
prol ongâmento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5

nas extreml

T.\\'rr ;\ <o ^ z^ .-..
polimero de alta resistênci
diâmetro aproximadamente

,-^l-r^ :..i.r^l^

a possui haste de
de 3 cm, peso en

f:5;r::3;::,-:
58 a 60 cm.

tre 500 a 600
gramas , cabo da hâste em formâto anatômico, possui entre l3

cnq com ranhuras transversais propondo confoÍo e
melhor firmeza na e unhadura.
Bonés em tecido Rip Stop em tecido Rio Stop. com
composiçâo 67qo poliéster e J39o algodâo. sa4a2ll,
gramatura médiade 238% glml (+ - 57à), largura I,60 m. cor
azul marinho, em linha poli

TLO E s TECRE A R DIA E Â NID TINIS RA oAITEM DESCRI o t. nd QUANl' v. tJNtT. V. TOTAL

2 Camisa de ma.lha pV
frente e verso

a com prntuÍa em serigrafia a4colorid Und 2.000

3 Cal]]l sa Ia Io deogo PVmalhap lco ô comda n urat emp1
rse I rafia

Bonés de brim com em seÍl a

Und 700

4
Und l. 100

ITIiM
V. UNIT. V. TOTAL

6 C amr eSA m tecr do conl bordado no

TOTAL DO LOT E t-
TLO tlE F R

^
AD M ENTO Uc RA D tjM IN IPC LA

DESCRI o

to Und 100

T]ND ANT

-t Cotumo de couro com e solado anti te Par i0

acabamento anti-microbial
éster/a.lgodão n' 80 e 120,

tJnd 30

I

I

I

II
I

I

l
I

I I

I

I

I

I

I?EN Ío R"EFERI iNCIADE



Proce sso'qDihlültt,{n
Folha
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo BERNARDo
uv ,!r,rr!r, !iiÍiu

PRACA BERNARDo CoEI,Ho DE ALMEIDA N. 862 - Cf,NTRo - SÃo BERNARDo/]v1A
CNpJr 06, t 25.389/0001-88

TOTAL DO LOTE II

I EM
Und TiANT V. t,NIT. V. TOTALl Camisa de malha PV b

frente e yerso.
tanca com prntura em sublimação a4

DESCRI Âo
Und 4.000

2 Camisa de ma.lha PV col
frente e veÍso.

com ptntura em serigrafia a4orida Und .1.000

1

7

Cnnirrnto de cal.a de el
ridas com lntura em

anca e hltrsa dc malha PV e r:ranoa< KiÍ 1ô0
a frente e verso

Conjtmto de bnm branco calça e blusa manga comprida com KN 100

Und 6 000

ltura em seri

ll lrones oe t,flm com ntulâ em sen a t,nO :UU

amento escolar (creche e educação infantil). Und 6.000Conj unto Fard

)

wltpus.w pU, - 0i "-,,;"",. J",,,.;i," y" ""i",;.1. -,,, p;,,,"..
em serigrafia e 0l Short de elanca colorido com pintura em

Conj
0l c
frent

unro de Fardamenro escolar (lo ao 5. ano). Composto por:
amisa de malha PV colorida com pintum em serigrafia a4
e e verso e 0l Calça de helanca colorida com pintura em

seri.l,rafi a

onj unto fardamento escolar dos alunos do EJA. Compoío tJnd 2.000
por: 0l Camisa de malha pv colorida com pintura em serigraÍa
e 0l (al de helanca colonda com lntura em sen

I C

a

amisa de malha PV branca com pinturâ em sublimaçâo a4 Und 2000C

Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em

5 Lençol de percal colorido, com pintuÍa em serigrafia.
Tamanho: I 80x0 90 mts

6 Íionha ara travesseiro Und

4
Und I .000rntura em seri afia.

fr
Iusa la o malde PVhago ocol npo da com tn en')urapr

a 1een c verso

Co CSet elde al) nhlr, coa oÍrt coda nl

Avental de

Und 500l

6 Und 100

8 Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com
plntura em sengrafia.

I\it 200

9 e equrpagem composÍo por l5 calção e l5 blusas
com nturA e nume ADULTO
Conjunto d Kit 100

l0 Touca de brim branca com rntura em seri a Und I00

r00erlCamisa tecr do com bordado no to

RDAELOT tv F MENTO Cus o I,AR

Und
TOTÂ L DO LOTE III

ITEM DESCRI o tlnd QUANT V. UNIT. v. ToT_{L

onjunlo Fardamenio escolar (6'ao 9p ano) Composto por; 0l
Camisa de malha PV colorida mm pintuÍa em serigrafia a4
frente e verso e 0l Calça de helanca colorida com pintura em
serigrafia

C Und 6.000

TOT.{ L DO LOTE IV
LOTE V. SECRETARIA DE SA Dl'l

ITEM DESCRI o tnd QTIANT V. UNIT. VALOR
TOTAL

'! gola pólo de malha PV colorida com pintura emCamisa de
serisrafia ACS Und L000

l Camisa de malha
frente e costa^

PV colorida com pintura em serigrafia a4 Und 2.000

4
íiô Tômô-L^.. l.lenonmr.

Und 100

I

I
I

l

I

I

I

I

I

I

IUnd 3oo 
l

300 |
I



Processo:CCI( Éqill4
Folha
Rubrica:

pRf,FErruRA MIINICTpAL DE sÂo snnxenoo
uv,!r/rrLr,!ii.iu

PRAÇ'A BERNARDo coELHo Df, ALMEIDA N" 8ó2 - cENTRo - SÃo BERNARDoAuA
CNPJ: 0,6. I 2S,3E9/000 l -88

1 lntura em senamlC desola tfl co rneI com aP M GeGG Und 200

t2 Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro

17 Chapeus de brim com aba
comunitários de saúde.

com serigrafia pa.ra agentes

l8 Bolsa de brim com serigrafia para os agentes comunitário de
saúde.

Und

Und

t00

t00

t.lnd QUANl' VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

100Und

II'E NT DsscRlÇA()

uisa ric a..,ia púiu üs x,a;i,a i'r' ruir,,idé r;
fia.

\/4 f ítq fítT I I n^ I írTü. rr!

4 com 02 camadas com mm acabamento em Und 20 000Máscaras de malh

reco da ANVISA

vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado:
20cmxl4cm. Medidas adequadas. cobrindo totalmente a boca
e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas
laterais. com pintura da logomarca do municrpro. conforme

Valor total termo de referência; Rgr (

Recurso
financeiro

rrê.,,r.^ prÁh.i^c ê Fâ.t-..t

Dotâçáo
Orçamentária

Dotação Orçamentária:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Arf 7n, 52n
do Decreto Federal np 7 .89212013 e alterações.

I
Und 250l0

ntura em la.fenestrado em brim côm
p!C toun de ama trideonJ lico n shon bte usa( mco lntura em) p

serl Ta AM P NÍ GC
mlde Íicro verbra de enc tro cl coCal

Kit 300

ll
Und 100

l-i
I00

l4
100

t5
J ueta de brim com seri

eto vi lante sanitarios
eto vl Iante sanitános

C cl co

Bonés de brim com
Bolsa de brim com seri

Und
Und
Und

lante sanitário

afia do

do

Und
200

l6
100

lonC de chuvas tecido n

10Camisa em tecido com bordado no

l9
20

TOTAL DE LOTI V-

Und
Und

r00
100

CIA SOCIALELOT vt ECRES ART \tIA CUNI P DAL u ASS TIS

I Camisa de malha
frente e costa.

PV branca com pintura em sublimação a4 Und I 000

2 Camisa de malha PV
frente e costa

colorida com pintura em serigrafia a4 Und I 000

4 equrpagem composto por 15 shons e 15 blsas
com prntura e numemção

Conjunto de Kir 25

5 Bonés de brim com rnfuta em serr ta. Und 100
6 Camisa em tecido com bordado no to Und 100

lustificativa
asa n ed t- a emad dan an oF ern mct ne 0t ed fà ulda n to rap or SSR o alsn dapa p

uSa d e a ministrad ao dE Cu a oa e Ass nistê taCç Sociç al,
aara IIte d em nto Pda er fe ratu M u n CI São Be dntar o aM

LOTE VI CARlIS
DESCRIÇ o U\D QUANT VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

I

)

I

I

,""1 I

I

I

I

I

Fardamento Escolar e máscaras,



PREFE ITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
,v ,lrlrrr^, !r.JiU

COELHO DE ALMf,IDA N'362 - CENTRO - SÃO BERNAR,DO/MA
CNPJ: 06. I 25,389/000 I _88

PRAÇA BERNARDO

Contrato

Ádinílirrí"âo

{ .}- .l^ o-Éi4t.^ !^ ô_^^:

meses.
:':rtx]'3 s !c:.4 l-isêxsj. d. 1:{j.2.)

Local de entrega eSed Pda turefei fa M ntu cl a Sãode rdBerna o
Unidade

Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da itura Municipal

Prazo de Entrega Prazor 15 (quinzel dias úteis após a ordem de Fornecimento. prazo irrevogável. oDescumprimento está sujeito as sanções administrativas 
" f"n"iiàrJ". .ontidas no item 14,doEdital.

Entrega: Confo rme Ordem de Fornecimento

EDITAL DE LICITAÇAO

li#'W*

I

I



PRACÁ BERNARD

Processo: )l
Folha;
Rubrica:

PREFEITT]RÁ MUNICIPAL DE SÂO Bf,RNARDO
iSTÁDC }C iiá&i:iII,"C

ANTÀU II

O COELHO DE ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO,4\,TA
CNPJr 06. I 25J89/000 l_E8

PREGÃO EI.ETRÔNICO SRP NS 033/2021

llma.5ra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA

Ref.: PREGA0 ELETRONTCO SRp Ns033/2021

Prezados Senhores,

LNP, nc sedlada em

portador(a) da Carteira de Identidad
por intermédio de seu rcprescntânte legal Sr(a]

requer a Vossa Senhoria oarquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condi ção de
EMPRESÁ DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementâr n" 723, de L+/ 72 /2006. Código do ato: 316
Descrição do Atoi ENQUADRAMENTO DE EMpRESA DE PEQUENO PORTE

ena-_-edoCPFnq

(.....J,,...... de de 20 21.

(nome, cargo e assinatura do represêntante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificadoJ

IUbservaçao: em caso anrmaUvo, asstnalar a ressalva actmaj

DECLÂRI



PREFf ITURA MUNICIPAL Df, SÂO B
xsT,..,C ic lr,tÂ,,....-:r,..c

ANEXO III

Processo
Folha

ERNARDO Rubrica:

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 362 - CENTRO - SÂO BERNARDO4UA
CNPJ: 06.12S.J89/000t -88

. EDITÁL DE LICITAÇÂO
DDE.,:^^ çr FTtr^ura^ sDD ÀJo n?? /ror_l

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

RET: PREGÂO ELETRÔNICO SRP NE 033/2021

O abaixo assinado, na qualidade de representante Iegal da empresa Íno da

Prezados Senhores,

L,^^]l,^., j;L -i i.i,a-..i- L.l,
ne 8.666/93 que até estâ datâ, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua hab ilitaçãona Iicitação em epÍgrafe.

( ..J, .... .. de .,.. de 2021

(nome, cargo, e assinatura do representânte legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

EDITAL DE LICITAçAO

I
*

DECLAR, IO DE INE} DE IMPEDITÍVOSA



Processo:
Folha:
Rubrica

PRACA BERN ARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/IIIA
CNPJr 0,6. t 25.389/000I _88

PREGÂO ELETRôNICO SRP N9 033/2021

PREFEITTIRÁ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
uv,,r,rrq,,ranv

,ANtÃU lv

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
f._a':r.-.

vwr r.q;;v/ r,ir r

REf: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9033/2021

Prezados §enhores

-(nome 

da empresa CNPI ne sediada em _(endereçocompleto)- por intermédio de seu repre sentante legal Sr[aJ
Carteira de Identidade ne

portador(a) da

reterldo Ld ltâl e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e intorrnaçoes necessarias os quals
Possibilitaram a coffeta elaboraçâo da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital
conforme art.24 do Decreto 10o24/79 ou participarem do presente certame, Declara por fim,'que âceita e se
submete à todas as condiçôes estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrei de qualquer
ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.-edoCPFns

DECLARA, que tem pleno conhecimento do

... de zu27...............t..., J,....... de

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observaçao: em caso ahrmaüvo, asslnalar a ressalva aclmaj

EDITAL DE LICITAçAO

DECLAR/ IMECONHEC NITO EDTTTIEL 'oD {L



Processo:
Folha: ?
Rubrica:

[3T...DC DO :,:...:1..::l:.,.c
PRAÇA BERNARDO COf,LHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÂO BIRIT{ARDO/MA

CNpJ: 06.12S.3E9/0001 -68

PREFEITTIRA MUNTCIPAL DE SÀO BERNARDO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 033/2021

ANI.'(U V

Ilma. Sra.
l:. -- '-- r...

.rr_rrrv. vJ üq v^ ,

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf,: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NAO33/2021.

Prezados Senhores,

CNPJ ne
por intermédio de seu representante legal Sr(aJ

sediada em

disposto no inciso V do art 27 da Lei no 8 666, de 27 de ju lho de 1993, acrescido pela Lei no 9.O54, de 27 deoutubro de 1999, que nâo emprega menor de 18 (dezoitoJ anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) a nos
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz [ ).

PelaltrrJqg

de 20z L(,....),....... de..

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identiflcâdo)

(ubservaçao: em caso atllmattvo, asslnalar a ressalva actma I

CUMPRIMEI! üTO {o DISPOIsToE o
FEDERAI{RT A cD ITTINSTrNclso xxxU



Processo
Folha:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
úv,r.ôr.,r,rruir,

PRACA BERNARDO COELHO DE ALMOIDÀ N'862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNpJ: 06.125.189/000t_88

EDITAL DE LICITACÂO
DDErt irr rÍ ErDÂinro 

"op 
(o nr17rr.rr.

ANEXO VI

Ilma. Sra.
Pregoerrâ e demais membros da cl,L
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

RCf: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NSO33/2021

Prezados Senhores,

CNPJ nq sediada em
por intermédio de seu representante legal Sr(a)

Pvr qev! ta.,
requisitos de habilitação e quê as decla
do decreto 10.024/2019,

,Lu;,iiÀ, .-,,,y,;, -r
rações informadas são verÍdicaq conforme parágrafos 4. e S. d(rart. 26

de de 2O21

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel fimbrado da empresa, devidamente identificado)

IUbservaçaot em caso allrmattvo, assrnalar a ressalva aclmaJ

I
*

Rubrica:

DECLÂR, ,O DE VERÀCIDADE

(nome da emoresal



Processo
Folha: 5

I

Rubrica:

PRf,FEITTIRA M(]NICIPAL DE SÃO BERNARDO
h^r':Flrr,ri^

PRÂÇA Bf,RNÀRDO COf,LHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO4\'A
CNpJ: 06.12S.J89/000t-Et

EDITAL DE LICITÁç/ÃO

ANT.XU Vll

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. ZOZIOOsT /21 . CPL

vALtDAtrb: lz tdoze, meses contados a pamr oa oatâ oe sua pubtlcaçao no Dlano ohctat da uniao ou
do Estado do Maranhão ou do municlpio de SÂO BERNARDO/MA/MA

Pelo presente instrumento, o
!'urIL!Pdt,

,Município 
de São Bernardo/MÀ Estâdo do Maranhão, com sede

inscrita no CNPI sob o nq representado neste ato pelo gestor responsável _
RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ sob o na co ntsede na CEP representada pelo

nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condi çôes previstas no instrumento
.ôEtrô.atáriír ê â§.ôns*rntê< ílê<ra Âr, .lp Rêdicrrr, .lê prê.ôs qtliêir.n.l.!_sp a< n.rtoc à. nôrnla<.ôh<frnra. .1.
Lei n0.8666/93, Lei nq. 10.520/2002, Decreto * 10.o24/t9, Lei complementar ns. 123/2006 e suas
alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Reqistro de PreÇo oara futura fornecimento de fardamento, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições e especificações
constantes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓncÃOs E ENTIDADES a firmarem contratâções nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitâçôes especincas para âquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdâde de condições.

2.7 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autârquias federait estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda
de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
gerenciador.

z.z - us orgaos e entidades que nao partrclparam do reglstro de preçot quando deselarem tazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para quc este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor benehciário da Atâ de Registro de Preços observadas as condiçôes nela
estabelecidag optâr pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados

I çruqr(tu! dr vur róarvç§ err!çr rvr ú,LrrLr aJrurxrúqj.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderâo exceder, por órgão ou por entidade, a 500/o
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ne. O33l2021
PRE AO ELETRÓ,N ICO sn[P Ne 'zo2r

cidade

1

I t



PRAÇA BERN

EMPRESA DESCRTçÁO DO MARCA.

Processo:
Folha:
Rubricat

UND QUANT VALOR VAIO R

PREFf,ITT]RÂ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO

ARDO COELEO DE ALMEIDA N" 362 - CENTRO - SÂO Bf,RNAROO/&TA
CNPJ: 0ó. 125.369/0ffi l_88

participantet independentemente. do número 
!e- órgaos não participantes que, desde que devidamentealrn.rlt,r/t. I .,?rt.ge n e a 1,yltpr"i-ert^ d:: lv!jIô.1,1. ,r" r-_,"i"^r^.,,. .r.

3 1 - 0 gerênciamento deste instrumen,o caberá a prefeitura Municipal de são Bernardo/MA .

3.2 - A Presente Ata terá validade de 72 ( doze) meses. contados a partir de sua publicacão no Jornal Oficial doEstado/MA.

3'3 - A secretaria participant€ desta Ata de Registro de Preços é a secretaria Municipal de Administração;

41 - o preço a quantidadê e a especillcâçáo dos servlços ou produtos regrstrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

-.^ v- i!!,,r i !;iJii;.o.i ;. r;i;- Ja; ;;:;;i;J_; ;i,l:l;;;.lt; i;l:,-.; i: :;l;r3;i;:; J; iJi..il
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5'2 - o prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as
espe_cificações do edital, responsabilizando-se por eventuais preluÍzos decorrentu. do'd"r.u.p.iÀ"nlo dr"
condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que íorem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam
a atender prontãmente, t em como dar crencia medratamente e por escntor de qualquer anormalidâde que
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover tôdos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureia;

ú.+ - Â icii-..1. quci5e.., iiclJ luiu íu,,,""i,"ç',i. i,,ru,1.1. au.l.L",,i-, .1. p,.r. , "Bi"i, o.i,, .1â, y,j.,; "",alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecuçaà dás seÃriços obleto jeste edital
e não a eximiriá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimenh dãs prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

6 5 - Comunicar imediâtamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contahâh.áriaê^Ittra<it!to1d1<nê.ê(<ári1<,."."^""""xi."it^a.""'"....,..ra,';

6 6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurançâ e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

DA GERE, DtctÁ PRESf^,TEA.Tt DE REGI.'?RO DE

4. DO CONTRÀTO

DA ENTREGA

ã



Process0:
Folha

PRf,FEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
uv,'l.rr.lr,!lr.i.;

ARDO COELHO DE ALMf,IDA N" Só2 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO4I,IA
CNPJ: 06.r2S.3E9/0001-88

:1";:'"'::l:'T?P:::"#:11::"1,: -o" 
t"rnecimento a que se obrisou, cabendo-lhe, inresratmente, os ônus

;il;..".,ffi-,#; "; ; ;" ;; ;;:;;;j: :,,,.,"pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidaspreventivas, com fiel observância às exigências das âutoridades competentes e às disposições l"gui" ui;"na".;

6 9 - Fornecer os Drodutos. conforme estipulado neste editar e de acordo com a DmDosta a,resentada:

6 10 - 0 atraso na execução caberá penaridade e sançôes previstas no item r.2 da presente Ata.

7 1 - Convocar a licitante vêncedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - lornecera empresa a sercontratada todas as intormaçôes e esclarecimenbs que venl1am a ser solicitados
rêlativâmente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7 4 - Nouficar por escrito, à empresa contratadâ, toda e qualquer irrêgularidade constâtada durante oi..:Êljii".iiiü,j" úLiÉt.,

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa dêtentora do registro, enquanto pendente de liquidação equalquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reãlustamento de preços ou a aiualização
monetária;

7 Á - Nã^ hr!,ará, c!t'\iiÁtes. ?!g'!!n?, J,:g1!.telrf 1!.te:!f:lÍ!ôj

7.7 - Fisr,alizat a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8 1 - O pagamento será efetuado até 30 dias aDós a emissão da not2 fiscaI devidamente atestâda Dela Secretaria
responsável;

8.2 - o Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de prêço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em fâturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
parâ as necessarlas correçoes, com as tntormaçoes que motrvaram sua reretçao, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas nscais em faturas.

8-4 - Nenhum pagamento isentará o FORN ECEDoR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes,
nem implicará aceitação deffnitiva do fornecimento.

ô.5 - 0 C-iitiái.i,; i!ãú êíÉüciá pd6ái,rÉiiiv.:. iiüi. ,1.".úi,ü.lv, .. pú, i!ç;.,i. .úL,.iiro e,;, Lai,;,, L.iii
como, os que forem negociados com terceiros por jntermédio da operação de .,factoring,,;

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

PRAÇA BERN

I
*

Rub,rica:

DO PAGAMENTO

, DAS OBRIGÁ DA CONTRATANTE



91- os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Ata, admitida a.êrricã^ n^ !:tsa a? d-:eq!.,i|íl\!"ia\ C:t a4,!..i^ r...lô,r.:lcr !t:r!r:i.t ini.i.t a^ciô iF(rrt,ÉÂhr^ . n.rri,.t^
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9 2 - os-preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a dilerença percentual apurada entre o valor originalmente constand da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

y.J - Uaso o preço registrado sela supenor à media dos preços de mercado, a p reteltura sollcrtara ao torneceoor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracâssadâ a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocâr, nos
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta atâ de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação,

9.5 - Sera conslderado compat[els com os de mercado os preços regstrâdos que torem lgua15 ou intenores â
média daqueles apurados pela Prefeitura.

Processo:9Dlt usloÜ
Folha:
Rubrica:

PREFf,ITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO - SÂO BERNARDOiN{A
CNPJ: 06.125.189/000 t-88

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a, Quando o tornecedor nao cumprir com as obrrgâçoes constantes no tdltal e nessa Ata de Reglstro de preçosj

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Notâ de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I â Xll, XVII e XVlll do art. 78 da Leia.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razôes de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

f! ââc.,,tun.i, 
^tt.l^,rÀr,.1^. 

ifêh. i. .t.í,,.,,t. .-!r- ^,, .Áii--

L0.2 - 0correndo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
será.iuntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorâdo, incerto ou inacessÍvel o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicacão no lornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o Drecc, registrado a nartir da última
publicação.

10,4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Editâ1.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FornecedoÍ, relativas ao
fornecimento do ttem,

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, podeú
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infiingida.

,\c6'r§!r e qç r , clur sç. e sdrlgsrae uds içBqtiiacj i,puicsçj.

O, DO UNCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 'n



Processo :wtNq/Nt
Folha;
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO

BERNARDo CoELHo DE ALMf,IDA N" só2 _ cENTRo _ sÃo BERNARDo4T4A
CNPJ: 06.12S.J89/00O1-88

a) Por decurso de prazo de validade;

PRAC'A

11 1,- 0s preços apresentados nâ proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretose indireto§ tributos incidentes, taxa.de administração, serviçot encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,lucro e outros necessários ao cumprimento integrai do ob;",â a"rueü de Regisiros de preç;;. '- --'--

12 1 - o descumprimênto injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada
a multas, consoante o caput e ss do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da úr,á ã" eip.rir, ,"forma seguinte:

., olr 4ôv e.L vJ r.liiúj úrar, r,iqià ú. i.;;jí [,júij pú, .Éritúj,

b) a partir do 6e (sexto) até o limite do 1oe (décimo) diâ, multá de 04% fquatro por cento), caracterizândo-se
a inexecução totâl da obrigação a partir do 11a (décimo primeiro) dia de atraso.

1 2 2-- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. ltl e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial.l^ ^hiôt^ a.li!'.li.a.l^, ô M!rnj.íhi^.tê qÂn pppr,rapnn_/vÂ. .rrár,á<.ta sê.rêt.rii Mllni.ih"t dê Â.t6ihisrrâ.ã^
poderá, garantida a prévia e ampra defesa, aplicar à contratada murta de até 10% (dez poi centoJ;";r;;;;1;;
âdiudicado;

12 3 - Se a adiudicatária recusar-se-a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, su;eitar-se-a ur'""guirtu.
penalidades:

12.3.L. Multa de até L0% (dez por cento) sobre o valor ad.iudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participâr de licitações e impedimento de contratar com o MunicÍpio de SÀO
BERNARDO/MÁ" por prazo de até 0Z (dois) anos, e,

12.3.3. Declaraçao de rnldonerdade para licitar ou contrâtar com a Admlnlstraçáo publrca Munlcrpat.

12.4 - A licitante, adjudicaúria ou contratzda que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportâr se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
!r qrlupru qç Jr lv u Lr(or d v jcü úcja i cqqrç,alrc rriw üv Laüasii v üL i u!,clcüvi ur J. ;"*..
por igual perÍodo, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12 5 - A multa eventualmente imPosta à contrâtâda será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jug acrescida de juros moratórios de 1olo [um por cento) ao mês, Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receber deste órgão da PrefeituIa Municipal de sÂo BERNARDo/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de o5 (cincoJ
.lii.t'têi..^ntâ.iô<ílê§!,.inrim..ã^ nâr.êfêhr5.^n.aâmêht^.tamrlta. ÁnÁs ê§<F n!.ã?^. r!ã ô çên.t^ êf;ht â.1^
o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgâo competente para que seia inscdta na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prêfeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12 6 - As multas previstas nesta seção não eximem a ad.iudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de SÂO BERNARDO/MA.

12 7 - 5e a Lontratada nao proceder ao recolhlmento da multa no prazo de 05 (clnco] dlas utels, contados da
intimação por parte dâ Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos

t
*

1



Processo:
Folha:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
^^rrrh.r.,ri^

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMf,IDA N'862 - CENTRO - SÃO BERNÀR-DO/NIA
CNPJ: 0ó.1253E9/0001-88

que esta possuir com a Secretâria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que
.^hoi.r c^F-l ôn..hinhein nerr in..ri-ã^ -- ni\,iÀ. 

^ti!,. 
ê nwê^'r.ã^ ^ô). Dr^..1r.;^ri. í1^r.l â^ À,1',Âi.íhi^'

12,8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As intiações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuÍzo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçoes onundas dâ presente Ata de Reglstro de Preços, correrao a

conta dc dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais

serão elencadas em momento oportuno:

.i5.i - Á.s pa, i-" ii"",,,, "i".i", ".i-i, ii-" à" .'8,1i,,i." .ii"i,,,"iyü""

t - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavrâtura de termo

aditivo a presente Ata de Registro de Preços

It - vinculam-se â esta Atâ para Rns de analise técnica, jurídica e decisão suPerior o Edital de Pregão Eleúônico
ICDD rs ô?? /?O?1 ranactr< âec lieit"lto"l'ccifi"á:l<

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato deco[ente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa âutorizaçáo da Prefeitura

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de sAo BERNARDo/MÁ" Estado do Maranhão, como

competenle para dirimir quaisquer questões ol'iundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

nao pua".", .". .esotvidás pelã via àdministrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de iguâl teol e forma Para

url. so eíeito iegai, ii.orr,i., url|o tü orq,ivada da seüe tia uúii t iiÁIÀiTE' rla rot trta uo Àrt oú tia Lei ó ooo7:c'

SÂO BERNARDO/MA . MA, 

- 

dC 

- 

dE 2021.

14. DOS RECURSOS ORAMENTÁRIOS

ts. DAs DtsPos) FINAIS

16. DO FORO



Processo
Folha:

PREFETTURÁ MUNICIPAL DE SÂO BERNÁRDO
ESTADO DO MARANHAO

PRÂÇA BERN'ARDO COELHO Df, ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÀO BERNARDO/]TTA
CNpJ: 06.125.3E9i0001_E8

- EDITAL DE LTCITAçÂO
r|(l,(,/lu T.Lf,II(UNILU )I(f NY U35/ LU'T

ÂNEXO VIII

Y^"1,: j!:IT"lro particutar, a qREFEITURA MUNIC\qAL DE SÀo BERNARD7/MA, si ada à
.....,,-.........,......., SAO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNpJ sob o nq...........,..,........-., neste ato representada pelo
prefeito municipal, Sr. .......--...,.---.....,.-...........,, portador do Cédula de ldentidade ne .................-....... e do Cpf n"

a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada nâ
inscrita no CNPJ sob o ne........,.,....-...---..., neste ato representada pelo ......-..._.-.-....--., Sr..,..........,...............,
portador da Leduta de ldentidade ne ....,.................,,..,. e do Lpt, ne ........................,..,, a segulr denomtnada
CoNTRÁTADÀ acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei ne lo.sío/oz, Decreto n!
t0 02+/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ns a.666/g3, assim como pelas
cláusulas a seguir expressas:

Cláusula mmeira - DO OBJEAO:
i j" iiLÉl.,;,v J. i,.rij rarà i.i--,-- Íi,.,..i,,,.i,1- .l- í-,..i",,,--i"-,1,-,- -r-,,r..1;, -. ,,c.c-.i..1-..1;. ..1-

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Cláusulo Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitaçâo na modalidade Pregão Eletrônico SRp ns 033/2021 e
rege-se pelas disposições expressas na Lei na 10.520/oz, Decreto na 10.024/19 e subsidiariamente, no que
ror rhc r a s di snosirôês ílâ I pi n s I 6Á6./9? ê s! I â s âltê râaôc( nôstêriôrês p trêlôs nre.êitôs dp ri ireito nrlhlicn
A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Tercelra - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1' Pela execução do objeto ora contratado, a contratante pagaú à contratada o valor global de R$ _
(...J, conforme descrição dos produtos abaixo:

PROCESSO ADM(N(STRAT|VO Ne 20zroo37 /21 _cpl.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA (...1.

ITEM DESCRIÇÂO DO PRODUTO MARCA UN QTDE V,UNIT V TOTAL

(Tabela Ilustrativa)

ckúusuls Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4 1.4s despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fiierem
necessânas, através de ordem de tornecrmento correspondente:
DorAçÂo:

01

o2

03

Rubrica:

MINUTA DO CO!'ITRATO

I

II I

I
I



Processo:
Folha:

ubrica:

t

PRAÇA BERNAR

PREFEITURÁ MTJNICIPAL DE SÃO BERNARDO
f,STADO DO MARÁNHAO

DO COf,LHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO - SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.12S.J69/0001-Bs

Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dohção orçamentária, que somente seráexlgloa para a lormallzaçao oo conlra[o ou oulro Instrumenlo naDr, conlorme o Afr. /=, gr- oo uecreloF cderal n" 2.892 / 20 13 e ilteraçôes.

Cltiusula sexto - DO FORNECTMENTO E LOCAL DA ENTRECA:61 0s produtos deverão ser entreguet na quaridade, quantiáade e periodicidâde especificadas no Termode Referência - Anexo I deste Edital s"rao qr" 
" 

inour"-*án.iJãurtr" .onaiçoes impricará recusa sem que-:i5.: .1u.:lq:i;; lliij d: ;.._i.:;Ji:- pr, ;"..:- -:" ,""!,"+i.r,.. a. C.,;ili..r t..:.: ;!:l;; ;r - -:jbrl:l;:i .;r;produtos que porventura não atendam às especiflcaçoes, sáÀ feia jrr r"nço"s .abiuei..

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6 3 os produtos deverâo ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no hoÉrio das08:00h íouatorze horasl às 12:00h idoze horasl

Clúusula Sétlmo - DO PAqAMENTO:
7'1 0 pâgamento será efetuado me,nsalme nte, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação deque a empresa contratada está em dia com-as,obrigaçôes perante o sistema de sugr.iara" so.rãi, i"ãiin,"a apresentação das certidôes Negaüvas de Débitosiomo o INss e o FàTS, no prazo não superior a 3o (trinta]dias, contados da entrega da Nota Fiscâr de fornecimento à". o..ara., devidamente atestâda pelo setorcompetente' sera ve'hcâda tâmbem sua regulardade com os l irbutos tederars, medran* apresen,çao dacertidão conjunta Negariva, ou certidão conjunta positiva com etêitos de Ncgativa, de Tributos eContribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7 '2' F vedada expressamente a rearização de cobrança de forma diversa da estipulâda neste Edital, em

:::T:l 1 
tt!l"nc1 t.1n911ir, mediânte boleto ou rn".-o o pro,"rio de título, sot p"", a" ,pr"riã" à.Jq,,ruLr p, ! r,"üJ .,..i. ,,,-1, _,,,,,.i- . ;,,.i.,,;..y:_ p.l__ ..:",._" ..1.._, , .,,i....

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesn
perante a seguridade social e Tributos Federais, conforme item 7.1. 

1o se encontre em situação irregular

7.4.As Notrs Fiscais deverão vir acompanhadas da respecttva ordem de fornecimento.

cláusulo oitova- DA REcoMposlçAo Do EeuILtDRto EcoNoMrco-FtNANcEtRo Do coNTRAT,:ó l ucorrenoo desequiribrio econômico-financeiro do contrato, a Administrâção poderá restaberecer orelação pactuada, nos termos do art 65, inciso lr, arínea d, da r-ei ne g.666/93, ni"a,,rt" .á.piàr"à"documental e requerimento expresso do contratado.

Cklusula Nona - DA F$AUZAçÃO:
y 1'Lolllldulllrc ilüicará ur,a pess,.ra dc scu prcpusl, pdl.r E^crLc! as ar"ividatics tie iiscaiizaçáu dusprodutos recebidos.

CIóusuIa Décima - Dos DTREIT19 E RE9PhN,ABILIDADES DAS PARTE}:
10.1.Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e daContratada perceber o valor ajustâdo na forma e prazo convuncionadà".
1^.? a.l:t!t!:]! :5:!g:9õl: d: C"t-.::-?t:.!?.

I') entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato;

ll) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas naClausula I - DO OBJETO e Anexo I;
IIr)os produtos deverão ser fornecidos integrarmente e constante no caso de provimentoininterruptamente, no caso de manutencão sempre que requisit do conforme ordem deprodutos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

I
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Folha
Rubrica:

PREFEfTURÁ MT]I\ICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ÁLMEIDA N" 862 - CENTRO - SÁO BER,\ÁRDO/ IA
CNPJ: 06.125.389/001-88

lV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
oDfl gaçoes oecorrentes oeste Lontrato;

y] Não transferir, totalou parcialmente, o objeto deste Contratoj
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da C0NTRATANTE, prestândo todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
Vll)comunicar à CONTRÁTANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
^,-. ,+/, ^,:r-r-^..\ .-lr,^ -^-^^^,.+r, -,. ^,,.. ^^-.--^--i., -^r.

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

execução do presente conrrato;
lx)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes

assumidas;
Xla Contratâda resnonderá. de maneira ahsolut e inescusável. nela nerfêitâ condicão dos

produtos íornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a

dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
Xl) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contrâtada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indeüdo de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigaçôes da Contratante:
l) hscalizar e acompanhar a execuçao do obleto deste uontmto;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

llt)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
tv)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato,

11.1. A hoca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratãda, será realizada através de

protocolo.

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

Ctrins ln fré"imfl s?ounrl,, - ft( PFSC|SÃO lla qONTPÃTO.

12.1.4 rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratânte, independentemente de

interposição iudiciâl ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso lx, da Lei nq 8.666/93 e suâs

alterações nos casos previstos nos artigosTT e7B da referida lei

cláusula Décima Terteim - DAs sANçõEs E PENALIDADES:

13.1.4 licitante que ensejâr o retârdamento da execução do certame, não mantiver a proposta, fâlhar ou

trâudar na execuçao do obJeto licltado, compoftâr-se de modo lnldoneo, tlzer declaraçao lalsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla dcfesa, ficará impedida dc licitar e contratar

com a Prefeitura Municipal de SÂo BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

iJ.r.â lJ!t,àirúsü! JLi à úu, róqawi,c.r.-r,!! 
' 
Ló,Jlr aua

licitâr, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominaçôes

legais.

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

13.3.1. Advertência;
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13.3.2. Multã por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por centoJ,
calcuiaoa soDre o vator oo contraro, caso nao seram cumprroas rreimenre as conotçoes
pactuadas;
Multá, moratória simples, de 0,4olo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigações conFaruais, carcurada sobre o vá lor da fatura.
Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com
Administração por perÍodo não superior a 2 (dois) anosje
D:Jli:i';;:: ii:i.if,;;;:ijij. i.::i ll.l:i J:.olrii:t:i.ti r.lii;.1ji1i;t:i;tr.i;1. lúbi:.:.
A aplicâção da sanção prevista no item 13.3.1, não pre,udica a incidência cumulativa
das penaf idades dos itens 1,3.3.2,73.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitâdo ou
caso haja ctrmülação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
previstas, lacultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3.3.

13.3.4.

12.?.a.
13.3.6.

13.4. As sançóes prevrstas nos rten§ 1J.3.1, 1J.J.4, e 13.3.5, poderao ser aprrcadas con,unhmente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de iO (dez; dias úteis.

13-5 
-ocorrendo 

à inexecução de que trata o item l3.3, reserva-se ao órgão contratânte o direito de optar
pela ofêrta que se apresentarcomo aquera mais vanta.iosa, pera ordem de crassincação, comunicanao-r"i".
seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CpL, pâra as providências cabíveis.

13.ô A segunda adludlcatonâ, ocorrendo a hrpótese do preço ântenor, trcara surelta as mesmas condiçoes
estabelecidas neste Edital.

13 7' A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da prefeitura
Municipal de sÂo BERNARDO/MA.

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei na 10.520/02, Decreto ns 5.450/05e su bsid ia riamente,
no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de
direito.

Clóusulo Déclmo Quinta - DO FORO:
1( 1 Fi.â PlPifô n fnro da Comarra Ílp sÃn RFRNÀRDô/MA Fstâdn do Marenhão y\â.a rlirimir ouâicôrf,r
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusào de qualquer outro, por mais privilegàdo
que seja.

E, por estarem iustos e contratadot as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (três) vias de igual teor.

sAO B ERNARDo/M A(MAJ, ..... de... d,e 2027

Contratnte Contratada

erocesso@{0tlíDl
Folha: O80zRuunã-f,-.

TERIIIO DE ENCERRAMENTO
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