
I.I. A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA, POT MCiO dA COMISSÀO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL, ahavés de seu Pregoeiro, designado- toma publico para conhecimento dos intere""rà* qr. t"ra
realizar o processo liciratôrio na modalidade pREcÁo. em sua foima ELETRoNICÁ, para REGISTRo DE
PREÇO- sob o.no SRP052/2022(Processo Administradvo na 2O22061122- CPL), do tipo menor preço, dividido
item, disputado por ítem, o ceftame se reúzará, às10h00min (dez horas) do dia i8 de novàbio de uoz2,
destinado ao Regisho de Preço para Regrstro de Preço para furuia aquisiçío de material de erpedienre, para
atender as necessidades do MunicÍpio de Sào Bemardo/MA., conforme deÁcútà neste Edital e seus Ariexos.

12. , O procedimento licitatóúo obedecerá integralmente à legislaçào que se aplica a modalidade pregâo, sob a
égide Constltuição da RepúbLica Federadva do Brisil, Artigo 37: Regula á atuaçao da Adminis6ação píblica; Lei
Federal n§ 8.666, de 2Vo6/1993: Regulamenta o art. 37, incÉo XXl, ú Consrituição Federal, instirui normas para
licÍtaçôes e connatos da Admiústração Publica e dá outras proüdências, sendi aplicadas ainda todas as suas
alteraÇôes; Lei Federal no 10.520, de 1710712002: tnstirur. no âmbiio da Uniào, Estados, bisrito Federal e Municipios,
nos.termos. do Decreto Municipal 045 de 18 de fevereirr de 2022, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisiçào de bens e medicamentos comuns e medicamentos comuns de engeúaria, e dá outras proúdências, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Consrituiçào Federal, modalidade de licitaçaà denominada pregão, para aquisição de
bens e medicamentos comuns, Decreto na 10.024Â9 de 20 de setembro de 2019, Regulaminã o iregao, na forma
eletrônica, para aquisiçào de bens e medicamentos comuns e medicamentos comuns de."g.úr.ià, e dá outras
proüdências, e Lei Complementar no 123, de 14112/2006: Insútui o Estatuto Nacional da Microànpresa e da Empresa
de.Pequeno Porte e altera ouhos disposirivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto d.e 2014, e
subsidiariamente. no que couber, as disposiçôes da Lei nd 8.666/93 e Ãuas alteraçoes posteúoresl bem corno as
condiçr1es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGÀO ELE-TRÔNICO SRP N" 052/2022

1.3. O recebímento das propostas se.á a parrir das l9:OOhrs/min (dezenove horas) do dia 16 de novembro de
2022.0 iúcio da sessão pública sená às l0h00min (dez horas) do dia 28 de novembro de 2022, no endereço
elerrônico http:/,/wwrv comprasbr.com.br/l6 , no horário de Brasilia - DF

2.1. Regisno de Preço para furura aquisição de mateúal de er,pediente para atender as necessidades do Municipio
de Sào Bemardo/MA.

3.1. Poderão paúcipar deste Pregão

3.I-1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da
Licitação e que atenderem a todas as eúgências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Édital e
seus Anexos;

1.4, A entrega da proposta leva a paúicipânte â aceitar e acatâr as normas contidas no presente Edital.

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua úgência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgào ou
entirl"de da Adminisraçáo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de ôrgãós púbhcós, estarais ou
ainda de- regime próprio que nào tenha parricipado do cename liciratório mediante preúã consulra ao órgào
gerenciador.

4.1. Nào podçrào paEicipar deste Pregào
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4.1.1. Empresas que nào atenderem às condiçoes deste Edital.

412' Empresas gue estejam_em concordata ou em processô de falencia, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidaçào;

4l3 Empresas que teúam sido declarada-. inidôneas por órgào da Administração pública, dÍrera ou
indirera, federal, estadual, municipar ou do Disrritã Fedeial, por meio de atà puuticaao;ôi;i"
oÊcial da união, do Estado ou dô Municipio, enquanto perdurarem os modvos determinantes da
puúção. lgualmente nào poderão parricipar ,r empresai suspensas de ricitar e conrratar com a
Prefeitura Municipal de Sao Bemardo, E.tádo do Mai"úao.

4 l4 Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias en6e si, qualquer
que seja sua forma de constiruiçâo;

4.1.5. servidor de qualquer órgào ou enídade únculada a prefeitura Municipar de sao Bemardo, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, diúgente ou responsável téinico

4.1.6. Estrangeiras não autoúzadas a funcionar no pais.

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuiçâo de chave de identificação e de seúa, pessoal e inÚansfeÍvel, para
rasbr.com.br/I8.acesso ao sistema elehônico, no site comp

5 2 O credenciamento junto ào provedor do sister,ra implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu
represenunte legat e presunçâo de sua capacidade télnica para realização das uãnsaçôes inerentes ao pregão
Eletrônico.

5 3 O uso da seúa de acesso pela LICITANTE é de sua responsabüdade exclusiva, incluindo qualquer
transaçâo efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabàdo ao provedor do rl"iÀa o11, pLt.lru.u
Municipal de São Bemardo responsabitdade pór eventuais danos decorrentes-do uso indeúdo da senha, ainda gue
por terceiros.

5.4..Qrando dâ participação das microempresas e empresa de pequeno porte deveráo ser dotados os cútérios
estabelecidos no an. 44 da Lei Complemeniar no tu 3, de t4l12l20b6; Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, akerada pela Lei Complementar nq. l4Z de ô7 de
agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoei da Lei no 8.666/93 e suas àteraçôes posteriores.

6.1. A licitante arrematante deverá ter anexado, obrigatoúamente, no sistema e em ordern, cópia dos documentos
abaixo-e cÓpias deüdamente autenticada em cartorio digital, da documentação que impossibiiiia a psquisa da sua
veracidade pela internet:

6.1.1 HabütaçãoJurídica

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

b) Ato constitutivo, estatuto ou conrato social em ügor seguid.o de todas as alteraçÕes,
deúdamenrc registrado, em se rratando de sociedades cómerciais, e, no caso de sociedade poi
açôes, acompaúado de documentos de eleiçâo de seus administradores; Cpi RG 

-do

Empresário.

c) Prova_ de regularidade fiscal, perante a Fazenü Nacional, mediante apresentação de cerridào
erpedicll conjuntalenle pela Secretaúa da Receira Federal do'Brasil iRFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crédiios rributáíos
federais e à Díúda Ariva da União (DAU) por elas-administrados, inclusive aqueles reladvos à
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seguúdade_social, nos rermos da Ponaía conjunta na 1.751, dE o2llo/2014, do secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional do(s) responsável(eis)
(diretor, sócio ou supeúntendentc) da empresa ou firma licitante.

d) g.Fdãg negati'a de distúbuição {e açoes de falências e recuperaçôes judiciais emitida pelo
Túbunal de Justiça.do Disrrito Federal e dos Terrirórios do(s) iespónsaiel(eis) (diretor, sãcio
ou superintendente) da empresa ou firma [icitante.

e) Pmva de inexistência de débitos imdimplidos pemnre a jusriça do trabalho, mediante a
apresentaçào de certidão negativa ou positiva com efeito de nêgadva, com base nos arts. 642-A
e 881-A da consolidaçâo das Leis do Trabalho, acrescenradõs pelas Leis ns.'12.440/201r e
13.46712017, e no Ato 0V2022 ü CGJT, de 2l de janeiro de 2ó22; e certidão com base na
Portaria MTP n' ó67, de 8 de novembro de 2021 do Minisrério Do Trabalho E preüdencia,
secretaria De Trabalho, coordenaçao-Geral de Recursos, do(s) responsável(eis) (diretor, sócio
ou superintendente) da empresa ou firma Iicitante.

f) Inscrição do ato consdrutivo, no caso de sociedades ciús, acompaúada de prova de diretoria
em exercicío:

g) Decreto de autoúzaçào, em se üatando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pals, e ato de regisüo ou autorizaçâo para funcionamento expeüdo pelo órgao comlxtente,
quando a atiüdade assim o exigü.

h) certidão Especfica expedida pelaJunta comercial de origem da Licitante, dentro do exercicio
em úgor, obedecendo ao prazo de validade.

i) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Ucitante, denrro do
exercicio em úgor, obedecendo ao prazo de validade.

Regularidade Fiscal;

a) Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de pessoaJuridica - CNpJ;

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda NacÍonal, mediante apresentação
de certidào expedida-conjuntamente pela secretaúa da Receita Federal do Brasil (itFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditoi rribuúrios
federais e à Diúda Adva da uniâo (DAU) por elas adminisrrados, ínclusive aqueles reladvos à
Seguúdade Social, nos terrnos da Porraria Conjunta no t.751, de O2ll)ll}l4, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Certid.ão_ Negativa de Débitos, or.r Certidào Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicüo ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

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

e) Certificado de Regularidade de Siruaçào do FGTS - CRF, ernirido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Gãranria por Tempo de
Serviço;

f) Ceúd.ão Negariva da DÍúda Ariva do Municipio de origem;

g) Cerridao Negariva de Débitos do municipio de origem da licitanre;

h) Alvara de Licença, Funcionamento e Localizaçào do estabelecimenro do licitante.

6.1.2
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Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da br/ceis

j) Cadastro Nacional de Condenaçôes Civeis por Atos de Improbidade Adminisrativa, mantido pelo
Conselho NacÍonal deJustiça us.br de adm/consultar IE

, Cadastro
dâ União

6.1.3

6.i.4

6.1.5

k) Nao serao aceiros documenros de habilitação com indicaçâo de cNpJ/cpF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

l) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverâo estar em nome da matriz, e se o licitantç
for a filial. todos os documentos deverão estar em nome da füal exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nom; da matdz.

m) serào aceitos registros de cNPJ de llcitante matrÊ e filiai com diferenças de números de
documentos pertinentes ao cND e ao GRF/FGTS, quando for comprovada a centralização ào
recolhimento dessas contribuiçôes.

Qualificação Econômico-Financeira:

a) certidao Negativa de Falência e concordata emitida pelo carrório distribuidor da sede do
licitante, e certidão negaúva de distribuiçào de açoes de falências e recuperações judiciais
emitida pelo Tribunal de Justiça do Distúto Federal e dos Territórios.

b) Balanço Parrimonial do último exercicio social, já exigÍveis e apresentados na forma da lei,
de'idamente regisrrado naJunta Comercial do Esiado di origem ãa licitante, a.omp"ú^d" á"
CNDP - Cerridao Negativa de Débitos profissionais, do coirador responsável, ex;eto para o
fomecimento de bens para pronta entrega ou para a locaçào de materiais no ca"so de
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme, Artigo 3" do Decreto n.g.53g de 2015.

c) As empresas com menos de um exercicio financeiro d.evem cumprir a exigência dsste subitem
mediante a apresentaçáo do Balanço de Abemrra.

Regularidade Trabalhísta:

a) certidâo de prova de inexistência de debitos inadimplidos peranre a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de cerridão negativa ou posidvà com efeito de negativà, com base nos
arts. 642-A e 883-A da Consohrlação das LeÍs do Trabalho, 

^cresc..rtãdos 
pelas Leis ns..

12.44O1201! e tj.467l20tZ, e no Aco 01/2022 ü CGIT, de 2t de janeiro de 2022; i certidào com
base na Portaúa MTP n" 667, de 8 de novembio de 2021 do Minisrério Do Trabalho E
Preüdência, Secretaria De Trabalho, Coordenaçào-Geral de Recursos, da Empresa licitante.

Quúficâção Técnica: Cumprimento do disposro no art. II, s lo do art. 30 da 8.666/93:

a) Comprovaçào de aptidao no desempenho de atiridade peftÍnente e compaúvel em
caracteísdcas, qr:antidades e prazos com o objeto da lÍcitação - Atestado(s) de -apacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa juídica de direito púbJico ou privado, quanào for erniddo por
ente púvado deverá este ser com firma recoúecida de quem osubscreveu; podera ser peúdo
Notas Fiscais e contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo Responsável técnico de enquadramento MEGPP, conforme modelo no Arexo II.

6.3 Declaração de Inexistência de fatos supewenientes impeditivos de habiliraçào, na forma do s 2" do arrigo 32 da
Lei Federal 8.666/91, assinada pelo representante legal do Licitante, conÍorme modelo no ArLexo III.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de coúecimento do Edital, conforme modelo no Anexo ÍV.
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6.5 Declaraçâo assinada pelo-representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do
artigo F da Constituiçâo Federal, na forma da Lei no 9.854/99, cônforme moàelo do Decàto no 4.35g/02, conforme
modelo no Anexo V.

6.6. Declaraçâo assinada-pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de habilitaçao
e que as declarações irúormadas são verídicai, conÍorme parágrafãs 4'e 5'do ,n. Z6 do decreto 10.02412019 e
conforme modelo no Anexo VL

6.T Declaraçào assinada pelo representante legal de Garanria Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido
no edital, que concorda ementregar a garantiã connatual, conforme prevê oArrigo. no. 5ó da Lei no g.666, no ato cla
assinarura do confrato, conforme modelo no Anexo VII.

6.8. As certidoes valerão nos prazos.que thes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ào válidas por 60
(sessenta) dias, contados de sua expediçào.

!10 Considerando_o prazo e valor do contrato, a CONTRATADA, sob suas expensas, deverá ter implantado cr
Programa de Integridade, nào cabendo a CONTRÁTANTE o ressarcimento destas despesas.

6.10.l O Programa de Integridade consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos intemos de integridade,
auditoria, conErole e incentivo à denúncia de imeguláridades e na aplicação efetiva de cóügos de ética e de cãnduta,
polÍticas e direrrizes com o-újetivo de detectar e sanar desúos, fiaudes, irregularidades"e atos ilÍcitos pradcados
contra â Adminisüação Pública, devendo o Programa de Integridade ser es"rruturado, aplicado e atuúzado de
acordo com as caractedsdcas e os riscos aruais das atMdades da connatada, a qua| por iua vez, deve garanrir o
constante aprimoramento e adaptação do refeúdo programa, úsando a garantÍr a sua efàUd.de

610.2 Para qu-e o Sograma de Integridade seja avaliado, a conuatada deverá apresentar relatório de perfil e
relatório de conformidade do Programa, nos moldes daqueles regulados pela Lei Fedeial no 12.g46i2013.

6.10.3 O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se moshe absoluramente
ineficaz para mitigar o risco de oco[ência de atos lesivos preústos na Lei Fedeial no 12.846/20]3 nao será
considerado para fins de cumprimento do exigido neste ediral.

6.10.4 Para se atestar a efedúdade do programa de integridade será necessário ainda: Dec)aração de Conformidade
gmirida po1 profissional competente, com CPC-A (CerriÍicaçâo em Compliance AnticomrpÇÀo), atesrando que o
Programa de lntegndade da empresa está denao dos parâmetros legaii exlgidos OU a ãbtenção por parte da
conrratada da cenificação Iso 37001 ou Iso 3730I, especÍÍica pam sistemas de gãstão antissubomo.

9lI- Á não-regulaúzaçâo fiscal e trabalhista no prazo preüsto no subitem anhrior acarretará a inabilitação do
Iicitante, sem prejuÍzo das sançôes preüstas ne.te Êditrl, sendo facultada a convocação dos licitanres
remanescentes, na ordem de classificaçâo. Se, na ordem de classificação, a outra Iicitante teúa alguma restriçào na
documentâção fiscal e tabalhísta, será concedido o me"mo prazo para regularizaçào.

6.1? 
_Em 

neúuma hipótese será concedida pmrrogação de prazo para apresentâçào dos documentos exigidos para a
habütação, onde deverá cumpú as normas do Decreto 10.024n0, ondê apenas será permitÍda excelrciãnaknente a
iaclusào de documentos que coroborem com a habiliração arravés de diligência, salvo item 10.10.

613 As certidões expedidas pela lntemet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de
cada órgâo emissor.

6.14 As Iicitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtençao e apresenuçào dos documentos para
habilítaçao, a proposta de preços inicial e os docum.'ntos de habilitaçao deueào ser anexados concornirante ao
regisrro da _proposta no sistema, as declaraçôes e proposta inicial deverão ser assinaclas ügitalmente através de
assinatura digitâl, para confeír dos mesmos autenticidade e integridade.

6.15 Serao inabilitadas Licitantes que não atenderem às edgências do presenre Edital e seus Anexos, sejam
omissas, aPresentem irregulaúdades, e difÍcultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das
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Cláusulas e nornas do Edital, estando fora do prazo preústo de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/ts.

6 16. Documentos. a|exr$t, nP portal que não foram solicitados no edital, terão â mesma anáüse e julgamenm
conlorme exigência do edital dos documentos que foram solicitados.

7 1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação do refeúdo pregào far-se-á por meio de
lances em valores unitários.

8 14 LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema elehônico,
assumindo como tirmes e verdadeiras suas propostas e iances.

8 2 [ncumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operaçôes ro sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus dêcorrente da perda de negócios diante d" i;;t;il1!1l d.'{uur.qr..
mensagens ernitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3 4 panicipação no Pregâo_dar-se-á por meio da digrtaçao da seúa púvariva da LICITANTE e subsequenre
encamiúamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistem; eletrônico, até às 09h3,omÍ.l.rou"'ho.""
e trinta minutos) do dia 28 de novembro de 2022. (Horáúo de Brasilia).

8,4. Como requisito para a paticiPaçào no Pregào. a LICI1ANTE dÊrerà manifesrar. em campo próprio do sisrema
elet'onrco. o pleno coniecimento e atendimento às exigências de habütaçao preüstas neste Edital 

-

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentadâ por meio de preenchimento da planilha existente no sistema portal
d.9:1p,*:bl sendo obrigatório o preenchimento .tos campos'Vl Unitarioi (valor unitário),.Vl total,'(.,.,alor
total), "Modelo" (do produto), "Marca/Fabricante" (do produtó).

8.5.I.4 proposta comercial. neste momento, não deverá conrer dados que identifiquem a Licitante.

8,6. Até a data prevista neste Edital para encenamento do recebimento de propostas, a Ucitante poderá acessar o
sistema Po,rtal de Comprasbr para reúar, alterar ou complementar 

^ 
propo"tã formulada. A parrir do inicio 4a

sessâo pública, nào poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladàs.

8.7. Uma vez que a licitante seia declarada
de Comprasbr a copia da proposta no endereço
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vencedora do presente pregâo, esta deverá encamiúar, pelo Portal
hrED:/,&ttD://wlr.w. comprasbr. com.br/18/18/de acordo § 2a art. 38 do

Decreto 10024/19, tendo como tempo Iimite o prazo minimo estabelecido no decreto federal supracitado

8.8

8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corrid-os, a contar da data de sua
apresentação;

8 7.1. A lÍcitante deverá enEegar à comissào Permanente de Licitaçâo cópia da proposta de preços
negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completi do objeto ofertado, agàra
identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancáúoi e devidamente assinada lelo
seu represenhnte legal.

A hoposta de Preços deverá conter:

8.8.2

8.8.1

8.8.4

Preço Uútário e total, expressos em reais;

Especifícação dara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

Prazo de execuçâo conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;
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8.8.5 Declaraçao de que sua proposta compreende todos os tributos, desp€sas ou encargos de
qualquer natureza, resultante do fomecimento/serviço;

8.8.6. os seguintes dados da licitante: Razão sociar, endereço, telefone, E-mair, número do cNpJ,
nome do banco, o código da agência e o número dâ conta corrente e praça de pagamento.

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

8'10' Nào serào consideradas âs nropostas com altemaúvas, devendo as licitantes se Iirnitarem às esf,ecificâçôes
desre Edital.

S ll Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a conuâtação, ficam as licitantes, Iiberados
dos compromissos assumidos.

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

S ll Serao desclassificadas-as propostas qrre nào atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas, apresentem irr_egulaúdades ou defeitos, capazes de diÊiultar o iulgamento, bem .omo 

^qrar. 
qr.

apresentem quaisquer ofertas de vantagens nâo preüsias neste Edital, o, prãçoã e ,rntrgens baseadas nas ofenas
das demais liciuntes.

8 14' As licÍtantes arcarào com todos os custos decorrentes da elaboraçâo e apresentaçâo de suas propostas.

?.1^^:\p,r!:_*:10]r-09Jqe:,hora: e rrinta minutos) do dia 28 de novembro de 2022, terá iúcio a sessáo pública
do PREGAo ELETRONICO sRP No052/2022, com a dirulgaçao das Propostas de Preços recebidas e, a1És anáIise,
iúcio da etapa de lances, conforme Edital.

10.1. 
.Para 

o objeto lícitado, haverá a disponibilldade do sistema para a Íormulaçào de lances pelas Licitantes, cujos
p-rocedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo pô. ampr.o legal aqueles p..i.to. no Decreto nq
10.024/19.

10 2. Iniciada a etaPa comPeririva, as licitantes poderÀo encaminlar lances exclusivamente fnr meio de sistema
eleoÔnico, sendo a licitante imediatamente informàda do seu recebimento e respectivo horário áe regisrro e valor.

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

Ht

serão aceitos os lances cujos valores forem inleriores ao último lance por ele ofertado e registrado no10.4. só
sistema.

10.5. Nào serâo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regisrrado em
primeiro lugar.

10 6. Durante o lranscurso da sessâo pública, as licitantes serão üformadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que teúa sido apresentãdo pelas demais licitantes, vedada à identificaçaio da detentor" À I-...
10.7. No caso de desconexào com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competÍriva do hegào. o sistema elegôúco
poderá permanecer acessÍvel às licitantes para a recepção dos lances.-

10 7.1. O Pregoeiro, quando posslvel, d.rrá continuidade à sua atuaçâo no certame, sem prejuizo dos
atos realizados.

c /1
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10.7.2. Quando a desconexào persistir por tempo supeúor a l0 (dez) minutos, a sessâo do pregâo
será suspensa e terá reiúcic somente após comunicaçào expressa do hegoeiro aos
participantes.

]9 !.-_t::p" d..hnces da sessào pública transcorrer norralmenre, neste processo optou se pela Modo de Disputa'AIERTo" ou seja por um periodo de l0-(dez) minutos os itens ficaram aberto pm lan.., seirdo que a partir do go
(oitavo) minuto o §istema prorrogara o fechamento do item prorrogando o t..po d. trn.. a. u 1aãq'.. z1aoi.;
minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encirraú o item-, sendo vencedorà menor oferta. 

'

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,Ol cenuvos.

10.9. o Pregoeiro ao depois da üsputa de lance pcderá abrir, pelo sistema elerôúco, negociaçào ofertando
contraproposta direhmente à lÍcitante que teúa apiescntado o lance de menor valor, para quE sela obtido preço
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitaçào.

10.10- Encerrada a etapa de lances da sessào púb[ca, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a simaçào de
regulaídade' mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas Às documentos de
habiliração e planilha da proposta em mÍdia no prazo de i (res) d.ias úteis, para confirmar a autenticidade da
documentaçào exigida corúorme o art. 26 do decrero 10.024r19.

io.ll. O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDIRA imediatamente após o encerramento da etapa de lances
da sessão. pública ou, quando for o caso, âpós a negocia( lo e decisào pelo go.i.o,...., d" 

"".it"iaà'ao 
Un.. a.

menor valor.

11.1 . _ 
Na_análise da proposta de preços, será verficado o atendimento de todas as especificaçôes e cond.içôes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

ll2. Aaalisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da proposta
de Preço.

11.3. - Se a proposta ou o lance de menor preço nào for aceitável, ou se a LICITANTE desatender âs exigências de
habütaçao, o Pregoeiro examinará a proposta ou o Iance subsequente, verificando a sua aceitabüdade e piocedendo
à sua habilitação, na ordem de classificaçào, e assim sucessivamente, aré a apuraçào de uma proposta o; hnce que
atenda ao edihl;

il.3.l. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anteúor, o Pregoeiro poderá negociar com a
LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

ll1 . farl fins de julgamento das propostas, será obs, r,ado o disposto no art.44 da I-ei Complementâr no 123, de
14112/2oo6: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno pàrte e altera outros
dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 20li,e subsiüariamente, no que
couber, as üsposiçôes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

ll.5 
-Para 

julgamento e classificaçâo das propostas será adotado o cítéúo de menor preço por lote, observadas as
especificaçôes técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercadà aponiado pelo sisrema será
rejeitada.

I16 Proposta arematante abaüo de 25% (únte e cinco por cento) do valor do valor de referência demonstrado após
fase de lance será necessário a comprovação de composiçào de cr"tos e notas ficais de entrada de cada ítem
arrematado

egúL.uú



pREFETTURA MUNrcrpaL DE sÃo aenNlRDo
ESTADO OO UlnlnnÃo

PRAçA BERÍ|ARDO COELHO DE ALMETDA Í{o 862 - CEilTRO _ SÃO ArntanooTul
CNpJ: 06.125.389/OOOt-88

]21. Declarado o vencedor, qualquer ücitante poderá manifestar imediata e motivadâmenre, a intenção de
interpor recurso, única e exclusivamente através dô portâI, para julgamento do Pregoeiro, se aceito a intenfao lhe
será concedido o- prazo de 3 (tres) dias úteis para apresentaçaà das razôes do reiurso, única e exclusivamente
através. do ponal, para julgamento e deferimento ou nao deferimento, ficando os demais licitantes desde logo
inümados para apresentarem contrarrazôes em igual número de dias, única e exclusivamente aravés do portal, que
começarào a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada ústa imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso irnponará na invalidàção apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

l-r 3. - A falta de maniÍestaçâo imediata e motivada do licitante imporrará a decadência do direito de recorrer e a
adjudicação do ob.ieto pelo Pregoeiro ao vencedor.

1.1.4. o§ autos do processo perrnanecerão com ústa franqueada aos interessados, na sala da Comissào permanenle
de Licitaçào da.Prefeinra Municipalde São Bernardo/MA, a Praça Bemardo Coelho de Almeida g63 - Centro, Sao
Bemardo/MA, durante os üas úteis, das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

13.1. O resultado dejulgamento será submetido à Autoridade Competente para homologâçào.

13.2. Após a homologaçào da liciração, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o conraro, no
prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nãs conüçoes estabelecídas
neste Edital e seus Anexos.

13.1, É facultado a Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo, quando a convocada nào comparecer no prazo
estipulado no subitem I3.2, nào apresentar situaçâo rcgular no ató da assinatu." do co.rn"to ou, áinda, recusar-se a
assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTI.S remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuizo da
apLicação das sançôes cabiveis, observado o disposto nc' subitem IL3.

l-1.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual peúodo, quando solicitado pela parte,
durante o seu transcurso e desde que ocora motivo jusrificado e aceito p1h Éefeitura Muúcipal de Sao n^emaido.

I4.1. A licitante que-ensejar o retardamento da execuçào do certame, não mandver a proposta, falhar ou fraudar na
execuçào do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fÊer declaraçào fúa àu cometer fiaude fiscal.
garantido- o_ direito prévio dâ citação e da ampla defesa, ficará impedida tle licitar e conrratar com a Prefeitura
Municipal de Sao Bemardo, pelo prazo de até 05 (cinco) ano",.nquinto p..durarem os modvos determinantes da
puniçào ou até que s€ja promovida a reabütação perarre a própúa autoridade que aplicou a pena.

]! ],_ A penalidade será obúgatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual peúodo, sem prejuÉo das demais cominaçoes legais.

14.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penaiidades:

14.l.l.

t4.3.2.

Advertência;

Multa por atraso a cada 30 (rrinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpúdas fielmente as condiçães pactuadas;

Multa, moratória simples, de 0,49o (quatro décimos por cento), na hipótese de arraso no
cumprimento de suas obrigaçôes contraruais, calculada sobre o valor da fàtura;

Suspensào temporária de participaçào em licitação e impeümento de contiatar com
AdminisEaçâo por perÍodo nào ruperior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou connatar com a Administraçao pnblica;

t4.3.)

14.3.4

I.1.3.5
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16.1.

VIII
A contratação do objeto licÍtado será efetivada mediante Contrato, conÍorme minuta constante no Anexo

14.3.6. A aplicação da sânçào preústa no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos ite ns 14 .3.2, 14 .3 .1 e 14.3.4, principalrninie, sem prejuÍzo de outras hipóteses,
em caso de reincidência de arraso na entrega dJobjeto licitadó ou caso haja cumulãção de
inadimplemento de evenb:ais cotâs mensais, .^pré"""-ent. preústas, faéultada a defesa
préúa do interessado, no prazo de t0 (dez) dias úteis.

14.4. As sançôes previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderào ser aplicadas conjunramente com
os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultadâ a defesa pÉúa do interessadó. no p.azo á. l0 (dez) ilias
úteis.

14 5. ocorrendo à inexecuçào de que trata o item 14.3, reserva-se ao ôrgào contratante o üreito de optar pela

1fert1 Qr're*se apresentar como aquela mais vanrajosa. prla ordem a. .h.rÍi.rçáÀ, Ã;;"d-.;, .1n .ãguiar, 
^Comissão Permanente de Licitaçào - CpL, para as proviCências cabiveis.

14 6 -A segunda adjuücatória, ocorlendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmÂs condÍçôes
estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicaçào das penalidades preústas nesta cláusula é de competência exclusiva da prefeirura Municipal de
São Bernardo.

l1.1: 
t: Lr.t:it--para reSrsrro de preço nào é necessário indicar dotaçào orçamenrária, que somenre será arigida

para a iormalizaçâo do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 70, s2o do Decràto Fedeml no 7.g9Zr0l3
e âlteraçôes.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições esra'-relecidas neste Edital e seus Alexos, estará únculado
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumpúr todas as
obúgaçôes e condiçôes de fomecimento especificadas nes"te Edital e seus Anexos.

16 3 O presente Edital e seus Alexos, bem como a proposta do licítante vencedor deste certame, farào parre
irtegrante do Contrato, independence de transcúçâo.

17,1. Ocorrendo desequilibúo econômico-financeiro do contrato, a Adminisúação poderá restabelecer a relação
pactuada, nos relTnos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei na g.666/9j, medianre'comprovação documenlal e
requedmento expresso do contratado.

181. Os bens e mateúais deverão ser entregues/executados, na quaüdade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Atrexo I deite Edital, sendo que a inobservância destas condiç'oes implicara
recusa sem que caiba qualquer ripo cie reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
bens e matenais que porventura nào atendam às especiricaçÕes, sob pena das sançÕes cabiveis.

18 2 os bens e makriais deverào ser enrregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as
necessidades da Secretaria Munícipal de -AdminisuaçÀo e ierão executadas conforme ordem de
Fomecimento/Serviço.

18.3. Os bens e mateúais deverão ser entregues no local indicado no Termo de Referência.

1
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l9.l O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiajs Fornecidos, após a comprovação de que a
empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade SocàL mediarite a apresentaçao
das cçrtidoes Negarivas de Debitos como o INSS. FGTS c CNDT Certidio Negativa a. óeúi,à"-irrÜ"iir",rr, no
prazo nào supeúor a 30 Grinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de ãxecuçâo do Objeto, de.i.idamente
atestada pelo setor competente. Será verficada tambérn"sua regularidade com os Tributos rlJ*J., ..ai""t.
apre§enhção da C€rridão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunia Positiva com efeitos de Negativa, de'Tributos e
Contribuiçôes Federais e DÍúda Ativa da União.

19: É vedada erpressamente à realização de cobrança de forma diversa da esdpulada neste Edital, em especial a
cobranÇa bancária. mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍrulo, sob p.n, dê npli.açao das.rrçá.. p*-"^
neste ilstrumento e Índenizaçào pelos danos decorrentes.

19 3' Neúum pagamento será eferuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular em
desconformidade com item 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a evenruais dúúdas na interpretação do presente Edital e
seus Anexos deverá ser enviado, ao PregoeÍro responsável por esta Licitaçâo, exclusivamente no endereço do Portal
de Comprasbr br.com. /18 até 3 (três) dias úreis ânteri or à data fixada no preâmbulo.

20.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quãnto ao Edital,

201.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comuúcados a todas as demais empresas que
tenham adquiúdo o presente Edital.

. 20.1.3 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios formais aos responÀáveis pela elaboraçâo do edital e
dos anexos.

2l.l - Conforme preústo no art. 24 do Decreto 10024/19, aré 03 (três) dias úreis antes da dara fixada para
recebimento dls propostas, qu4quer pessoa poderá impugrar o ato convocatório deste hegào, sendo que tais
imprgnnçôes deverão ser manifestadas exclusivamerte poi meio eletrônico através do Portai de Comprásbr no
endereço elenônico, http://www.comprasbr.com.br/l8no prazo mencionado.

2!.? A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboraçào do ediral e dos anexos, decidir sobre a impugnaçào no pra"zo de dois dias uàis, conta'do da data de
recebimento da impugnação, conlorme estabelecido no § lúo art. 24 áo Decreto 10024/19;

21.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatóúo, será designada nova data para a realização do certame;

21.4. As impugnaçóes protocoladas intempestivamente serào desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÁO do Edital no prazo estabelecido art.24 clo
Decreto 10024/19, ou paúiciParcm do presente certame automaticamente estâo concorãando com todas as cláusulas
e regras preüsta nesse Edital.

22.1.. Os casos não Preústos e as dúüdas deste Edital serào resolvidos pela Comissão Permanente de Liciraçào,
com base àlegislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamenre, oo que
couber, as disposiçôes da Lei no 8.666/93 e suas alteraç.;es po"t"riã..".
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22.8. O presente Edital e seus Alexos, esta
de Comprasbr - endereço http://wv"'w comp

rào à dispôsição dos interessados, graruitamente. no endereço do portal
rasbr.com.,:r/18.

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Sào Bernardo direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em p?rte, a presente licitação, por razôes de inreresse público d..o.."nt. d"
fato superveniente deúdamente .o-p.orrào, p..tinente e suficiente'para justíicar t"t .ondri^, ú.oáo anrta-ta
por iiegalidade' de oficio ou por provoiaçào de terceiros, medianre pare'cer eicíto e deúdamente fundamentado.

22 3. . Á participaçâo- neste hegâo implicará na aceituçâo integral e iretratável de suas normas e observâacia dos
preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impulração e de recurso,

22 4' o objeto da presente lÍcitaçâo poderá softer acréscimos ou supressôes, conforme previsto no § Io do Art. 65
da Lei 8.6ó6/93.

22 5 Nào havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que- impeça a realizaçào do certame na data marcada, a sessão seú automaticamente transferida para
o primeir. o dia útil subsequente, no mesmo local, endereço elerrôúco e horário ânreriorm."t. ..úúi..iÁ., a..a.
que nâo haja comunicaçâo do Pregoeiro em contrário.

22 6' O desatendimento deedgências formais não essenciais nâo importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possÍveis as aferiçôes das suas quarificaçÕes . , .*rt" .o.pr..rsão da sua propostr, a"."ii" 

" 
i.àL"çao o^

sessâo pública deste Pregão.

22'7 Caso seja necessária à ínterrupção da sessào, os autos do processo Êcarão sob a guarda do pregoeuo, quc
designará nova data para a continuaçào dos úabalhos.

22 9 o fomecedor de outra unidade.da Federaçâo deverá, por ocasiào da entrega dos materiais, âpresentar, a
declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaú de Econornia Finan"ças ou Fazenda do'Estado que
haja tributado a operaçâo.

23l Consrituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independencernente de transcrição, os segurntes
anexos:

23.1.1 Anexo I - Terrno de Referência.

21.1-2 Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/Epp.

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaraçâo de inexistência de impeütivos.

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimenro do Ediral

21.1.5 Anexo V - Modelo de Declaraçi:J que nào emprega menores.

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaraçâo Veracidade

22.1.7 Anexo VIt - Minuta da Ata de Registro de preços

12)8 Anexo VIII - Minuta do C

bro de 2022
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ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA ÍIO 862 - CEITITRO - SÃO BERNARDO/MA
CNpJ: 06,r25,389/OOO1-Bg

Regrstro de hece para furura aqui
atender as necessi,l.des do Municipio

mateúal de expediente para
emardo/MA.

siçào de
de Sào B

Objeto

ITENS DESCRIÇ o LINIDADE QTD VLR
UNT

VR.
TOTAL

permanente capa dura, tamanho l40mmx205mmAgenda
com 384

500 59,00 29.500.00

2 permanente, tamanho aproximado: l3,9x2l cm,
a em coulvtnc

Agenda Unid 500 44,83 22.115.00

3 Alfinete aço - embalagem
cabeça pinos feitos de aço

com 509r. Especificação: 32 mm
temperado com fio. acabaÍnento

niquelado, resistente à femrgem, perfeitamente adequado
para colchas, como os pinos possuem uma ponta afiada e
veio forte.

Caixa 500 12,68 6.340,00

4 para mapa. Especificação: cabeça redonda
em piástico, cores yariadas, comprimento do coq,o: l,5cm,
com 50 unidades, com cores diversificadas,

Alfinete colorido Caixa -500 11,22 5.610,00

5 Unid .500 I t,78 5.890,00

6

bo azul n'.03. EspeciÍicação: confeccionada
em estojo plástico rígido, material almofada esponja
ahsorvente reyestida de tecido de alta d

para quadro branco. Especificação: com deltrisito
para 2 marcadores, aproximadamente l5cm x 6cm x 5cm

Almofada carim

Apagador

com xl x altura branco orr n

Unid 500 12,37 6.185,00

7 para lapis. Especificação: material deverá
ser de metal, supor resistente, com furo cônico, formato
retangular clássico, quantidade de furos l, tamanho
pequeno, cor padrão do fabricante, sem deposito, lâmina,
deverá ser de aço inoxidável, aparafusada ou rebitad4
ajustada e afiada, conjunto com união rígida e sem folgas, a
fim de não macerar ou mastigaÍ a madeira do lápis. Cx com
24 und

Apontador escolar Caixa 500 49.63 24.815.00

8 Arquivo morto em papelão. Especificação: caixa arquivo
morto na cor azul, medindo 34 x 24 x l3cm.

Und 500 t3,?7 6.ó35,00

9 Arquiyo morto em plástico. Especificação: caixa arquivo
morto em polionda, na cor azul, medindo 250 x 130 x
350mm.

2000 )) ô) 44.040,00

t0 Pct 1000 t3,6 r 13.6 r 0,00BalÕes c/latex de borracha natural tamanho 6.5 pacote com

atex de borracha natural tamanho 7.0 pacotc .om
50und diversas cores
Balões c/l
50und divenas cores

Pct t000 | 4,77 14.770,00

t2 ões c/latex de borracha natural tamanho 8.0 pacote com
5Ound, diversas cores

Bal Pct 1000 ?) o1 22.030.00

I3 ões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com
50und, diversas cores
Bal Pct 1000 )? 7§ 23.750,00

t4 Bateri lhoslha alcalinas 9v indicadas Unid 200 29 5.846 00

'ó

EDITAL DE LICITÁÇÀO
PREGÀO ELETRONICO SRP NO 052/2022

ANEXO I

II

I Unid

Unid

tl

I
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l5 60x2 13. Especifi cação: paÍe vermelha
aplicável para qualquer gaduaçâo de grafite. E indicada
para apagar escrita de lápis e lapiseira. parte azul: mais
abrasiva, exige uma alta precisâo na sua fabricação para que
não rasgue o papel ou borre ao inves de apagar. E indicada
para apagar escrita de caneta e lápis de cor, caixa com 40
unidades

Bonacha bicolor 3 Caixa 50,20 12.550,00

Bonacha branca para apagar
protegida por capa removível

escrita e grafite. Especificação
- (borracha, cor: branca,

composição: resinas termopliásticas e pigmontos, macia,
dimensão: 42úlxl lmm, variação: +/-10% da dimensão.
formato: retangular- uso: apagar escrita a grafite.
características adicionais: atóxica e com cinta plástica.).
Classe b. Caixa com 18.

Caixa 250 45,43 l 1.357,50

17 Borracha de
c/I00 Unid

apagar ponteira branca para lápis grafite pacote Pct 500 3 1,87 15.935,00

t8 Cademo brochura 48 folhas capa flexivel grampeado l/4
- 140ú00mm

Und 1000 3,05 3.050,00

l9 Caderno de caligrafia 40 folhas capa flexivel grampeado l/4
- l50x2lOmm

Und 3000 3,07 9.210,00

40 folhas capa dura l/4 pequeno -Cademo de desenho
200x l,1Omm

Und 3000 5,05 15.150.00

2t Caderno universitario 96 folhas c flexivel Und 3000 10 50 3 1.500 00
22 Cademo universitario l0 materias - 160 folhas Und 3 000 3lI 48.930,00
23 ivo morto 250x1 30x35omm c/05 undCaixa Pt 500 72,50 36.250,00

Caixa em acrílico tri la Unid r00 t't4,93 17.493 00
25 Calculadora bolso 08 ilha aatos Und. t00 21,95
26 Calculadora eletronica de mesa simples pequena, 12 digitos,

a bateria ou ilha
Unid 100 \q 77

27 na cor azul, corpo único em plástico
transparente resistente sextavado, com ponta com esfera de
tungstênio, escrita Íina 0,8rnÍn. carga e tampas conectüdas
ao corpo por encaixe, com validade mínima de 01 ano, em
caixa com 50 unidades.

Caneta esferográfica, Caixa 1000 50,83 50.830,00

28 Caneta esferográfica, na cor preta, corpo único em plástico
transparente resistente sextavado, com ponta com esfera de
tungstênio, escrita fina 0,8mm, caÍga e tampas conectadas
ao corpo por encaixe, com validade mínima de 0l ano. em
caixa com 50 unídades.

Caixa 1000 50,83 50.830.00

29 Caneta esferográfica, na cor vermelha, corpo único er:r
plástico transparente resistente sextavado, com ponta com
esfera de tungstênio, escrita fina 0,8mm, caxga e tampas
conectadas ao corpo por encaixe, com validade mínima de
0l ano em caixa com 50 unidades.

250 50,83 12.707,50

30 Unid 100 40,9'7 4.097,00

3r

Caneta fixa alumínio com suporte para balcão.
Especificação: caneta em alumínio tubolar, com suporte
para repouso na vertical. acabamento em pintura

Caneta hidrocor c/12 cores tam.

letrostática,
il

e decorrente cm50 e tafi eslad va lafixação dup
face fác

ueno o 200 8,3 5 1.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERITIARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.399/0O01-88

precisam de alta performace

250

t6

20

24

2. r 95,00
5.9',7',7,00

Caixa
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PREFETTURÂ iIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAI{HÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
C pJ: 06.125,389/0001-88

32 o 200 t8 1 3.654.00Caneta hidrocor c/24 cores tam. Gran
Capa para encadernação em pvc, 220mm x 330mm, pacote

cores variadascom 100 un

de.

Pct 100 89.95 8.995.00

na comum. Especificação: material celulose vegetal,
gramatura l50g/m2, cores soÍidas, característica comum,
comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar. pacote
com 100 Unid

Canoli Pct 100 134,33 13.433,00

35 Cd-r com enve 700 mb, 80 min Unid 1000 1 51 3.530.00
36 s para papéis em aço niquelado, ref.n"3/0.

: caixa com 50 unidades

Clip Caixa 1000 5,86 s.860.00

37 C
E

ips para papéis, em aço - niquelado, ref.n.l/0
: caixa com 100 unidades

Caixa 1000 5.80 5.800.00

38 s para papéis, em aço - niquelado, reiny/0.
: caixa com 100 unidades.

Clip
ec

Caixa 1000 7.230,00

39 ips para papéis, em aço - niquelado, ref.n"3/o
: caixa com 50 unidades.

CI
fi

Caixa 1000 6,73 6.730,00

10 Caixa 7,12 7.120,00

4t

ps para papéis, em aço niquelado, reín%/0.

ips para papéis, em aço niquelado, ref.n"6/0.

cli

CI
ES ect

E ão: caixa com 50 unidade

caixa com 50 unidades
Caixa 1000 q i, 9.320,00

s para papéis, em aço niquelado, reln.8/O
caixa com 25 unidades

Clip
ific

Caixa 1000 9,08 9.080.00

Cola bastão l0 branca Unid 3 14 3. t40 00
43

44 Cola branca escolar com 90g, atoxica, em base pva
Especificação: lavável, embalagem com 90g, com bico
dosador - validade mínima de 0l ano.caixa c/12 uni dades

Caixa 500 44,83 22.4t5.00

,15 ca liquida atóxica de 500g. Especificação: em
embalagem / tubo de 5009 a base de água e pv4 possui
acabam€nto transparente e flexível, cola l00o/o lavável, tubo
com bico contra entupimento e vazamento, características

Cola bran

uido.Iicador.adicionais atóx bico

Unid 200 r 6,33 3.266,00

16 ranca liquida atóxica de I kg. Especificação: em
embalagem / tubo de I kg a base de água e pv4 possui
acabamento transpaÍente e flexíyel, cola I OO% lavável, tubo
com bico contra entupimento e vazamento, características

Cola b

adicionais atóxic uidobico lilicador tr

Unid 1000 33,10 t3. 100,00

17 Caixa 500 t9,17 9.585.00cada cx c/4 unidades
Cola colorida com itter 25

Cola colorida 25

Caixa 2t 1',7 10.585.00
49 Cola em bastâo 2l ote com l2 unidades Pct 50 17.250,00
50 Cola instantãnea (supercola). Especificação: composição

cianoacrilato. Cor incolor, aplicaçâo couro, metal, yidro,
Unid 500 20,t'1 t0.085.00

5l Cola isopor, composição polivinil acetato. Especificação:
pva, cor incolor, aplicação isopor, características adicional
Iavável ido embalnão toxica ti

Unid 500 6,47 3.235,00

52 fino 7,5mmx3Ocm especificação: para
aplicaçôes diversas, ideai para colagem artesanal de

Cola quente bastão

etc. Conteúdo: Iemadeira, elão,

Pct t00 125,00 i2.500.00

53 a quente bastâo grossa I l,2mm x 30cm. Especificação
para aplicações diversas, ideal para colagem artesanal de

Col

t, etc. Conteúdo: Imade ira,

Pct 100 t2'r,67 t2.767,00

33

I

34

I

1000

1000

I

48 gr cada cx c/ó unidades 500 I

500

{ortiça e plástico, 20 gramas.
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Colchete n' 07 c/72 unidades Caixa 300 4.0s0,00
55 Colchete no l5 c/72 unidades Caixa 300

Corretivo em caneta 7ml - cx c24lnd Caixa 200 139 00
5',7 Especificação: fórmula à base d'água,

apresentâção frasco com volume de 18m1, indicado para:
correção em textos impressos, fa\, fotocópias e manu:critos,
características: cobertura uniforme, secagem nipida,
correção precis4 ideal para uso pessoal e profissional,
características adicionais, lavável, nâo resseca, não tóxica.
sem odor, prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses
(conferido a partir do ato da entrega). Com 12 unidades na
catxa.

Conetivo líquido Caixa 200 42,t7 8.434,00

58 Enve branco tamanho fico lIO 4I cxx229 Ic/ 00 unidades 300 28 97 8.691 00
59 Enve branco tamaúo a-4 22x32 çx cl 100 un idades Caixa 300 26.841 00

Envel diobranco tamaúo me 02 x28 clcx 00I unirl ades Caixa 677 23.601 00
61 Envelope

unidades
pardo, cor ouro, medindo 22x32 cx c/I00 Caixa 250 94,00 23.500,00

62 Envelope pardo, cor ouro, medindo 16x22 cx cl100
unidades

Caixa 250 61,83 15..157.50

63 ope pardo, cor ouro. medindo 3 ix41 cx c/I00Envel
unidades

Caixa 100 165,67 16.567,00

64 , tamanho 09 mm, pacote 50 folhas pct c/I00Espiral
unidades

Pct 21 ,17 2.1t'7 ,00

65 Pct r00 60,83 6.083,00

66

tamanho I 7 mm, pacote 100 foihas pct c/l0C

, tamanho 25 mm, pacote l60folhas pct c/ 45

Espiral,

Espiral
unidades

unidades
Pct 100 62,1r 6.211,00

6',7 caixa cr' 12 unidades.Estilete lamina esüeita 9mm Caixa 100 83 3.683,00
68 lete pliistico largo. Especificação: retrátil de plástico,

coÍe confoÍiível, quebralâminas integrado, lamina de
l8mm cores sortidas. Caixa com 12 unid

Esti Caixa 200 12.980.00

69 Extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo espátuIa, no
tamaúo aproximado de 145 mm de comprimento x 17 mm
de

Ur.rd 500 1,55

'70 Fita adesiva 12mmx30m. Und 2000 ? 1§ 4.700,00
7t Fita kaft 48x50cm Und 2000 31.30 62.600,00
't2 Fita lisa l5mmx30mt cores variadas Und 1000 9 47 9.470,00
73 Giz cera 12 cores, caixa contendo 12 pacotes em cores

diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso,
com superflcie lisa e uniforme, isenta de defeitos e
deiormações, confeccionado com ceras e pigÍnentos
atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser
macio, e possuir alto poder de cobertua. São obrigatôrias as
cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons
de verde e marrom.

Caixa 200 71.80 14.360,00

74 l2cm metal26/6 ate 20 folhas Und 23 0 9.400.00
l3cm metal 2616 até 20 folhasGram Und 200 30,30 6 00

'76 13cm metal 2616 até 25 folhas Und 200 42,67 8.534,00
77 Grampeador profissional29cm metal 231618/10116 para até

100 folhas
Und 200 156,00 31.200,00

18 la l06l6/a o metal Und 150 t42,67 21. 50

54 l3,50
40,20 12.060.00

56
27.800,00

I

Caixa

89,4',7
60 300

100

64,90

77 5,00

400
75
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79 2616 - cx c/l000 und - cobreado Caixa 1000 50 6.500 00
80 Caixa s00 14 42
8l

industrial23/13 - cx c/I000 und
la rocama 106/6 - cx c/5000 und Caixa 200 9.114,00

82 trilho metal - cx c/50 Caixa 300 38,83 I 1.649,00
83 is de cor 12 cores cl12 Und 3000 7 93 23.790,00
8.í is de cor 12 cores c/ll Und 3000 6,23 18.690.00
85 Caixa s00 91,33 45.665.00

86 Caixa 500 78,83 39.415,00

87

pis preto de grafite no 2, em madeira, corpo cilíndricó,
com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo
7mmxl75mm, com marca do fabricante impressa, em caixa

preto. envemizado, material da carga grafite, no 2b,

L

Lá

com 0l . Cx c/144 unidades
Lápis

nol8 amarela fina ci'200und

caixa com 144 unidades

Caixa 200 12,90 2.580 00
88 Lirro ata 100fl s, na cor Und 1000 20 30 20.300 00
89 Livro ata 50fl na cot Und 1000 t7 3 17.330 00
90 Livro 04 assinaturas c/ 100 folhas - c/05 und Pct 200 191,00 38.200,00
9t wo protocolo de correspondencia c,/100 folhas -Li

148x202mm
Und 500 26,t',] 13.085,00

92 SALou brancouadro uramold aluminiode 0x6 04 cm Und 100 120,33 12.033,00
93 Und 100 221,00 22.100,00
91

branco moldura de aluminio 90x120 cm
Marca texto, material em plástico, ponta macia, chanftada
não recarregável, cores fluorescentes, variadas. Embalagem
com 12 unidades

Lousa

Caixa 200 36.90 7.380,00

95 Massa de modelar C/12 cores I80 Und 200 2.670 00
96 Massa de modelar uena. C/12 cores 90 Und 500 7 25 3.625,00
9',7 a dedos. Especificação: umedecedor de dedos comMolh

lcellna 12manuseio de 1S

Unid 500 6,08 3.040,00

98 I 40. branco 66x96cmP Folha 1000 3,1 8 3. 180 00
99 Caixa 1300 368,67 479.271,00

100

Papel a4 - 500 folhas, referencia 75glm2, branco
2l0mmx297 contendo l0 resmas carxa

Caixa 535,40 321.240.00

101 . Resma c/200foihasI com Resma 500 58,50 29.250,00
102 Papel auto-adesivo para recado, tipo post it (note cole),

medindo 76mmx76mm, em bloco com 100 folhas cada, em
cores variadas

BI 250 11,53 2.882,s0

r03 I a4, 25 folhas cores sortidas .2l0mmx297mm Pct 300 30,03 9.009 00
104 Papel carbono - (azuvpreto), formato a 4, c/100 folhas,

22x23cm
Cx 200 68,73 13.'7 46,00

105 Cx 200 4ô 7 9.254,00
106 Pa c fosco c/20 folhas- Cores variadas. Cx 200 49 97 9.994,00
107 Papel celofane. Especificação: pct com 50 folhas, cores

variadas.
Pct 98,93 19.786,00

108 I couchê branco a,l com 50 folhas 210mmx295 200 42,05 8.410,00
I09 coÍes sortidas acote c/20 unidadesP Pct 200 39 61 '7 .934.00
lr0 Pct 200 64,83 12.966,00

lll Pct 200 5q 77 11.954 00
t12

Papel e. V. A atoalhado (cores diversa). Pacote c/10
unidades

diversos1e.V.A Unid 200 64,44 12.88 8 00
113 c/10 unidadesI e. V. A liso cores diversas Pct 200 40 47 8 00

7.210,00
45.57

13,3 5

Papel oficio 500 folhas, referencia 75glnO, branco -
2l6mmx330mm. contendo I0 resmas por caixa.

600

Papel cartão a4, pacote c/50 folhas 210 gr

200

Pct

Papel e. V. A com gliter. Pacotes c/5 unidades 40x60rrn
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40x48cm
I 14 P el e. V. A ondulado. Pacotes c/10 unidades Pct 200 §) 7) 10.544,00
n5 co c/5OunidP I Pct 200 \) 1) 10.544.00ll6 )I madeira escolar folha tamanho Folha 2000 1,60 3.200.00|7 I mantei 30cmPa 7 5 metros I Rolo 200 13,17 2.634.00

I seda 100 folhas. 48x60cm Pct 200 44,57 8.914.00
l l9 Pct 200 44,',70 8.940,00
i20

branco. Pacote c/50 unidades
Pasta az lombo estreio

P el

Und 500 6',7 20.335 00
Pasta az lombo Und 500 4Í 00 20.500 00

122 Pasta c/ elastico lTmm c/l0und Pct 200 5l 83 10.366 00
123 Pasta c/ elastico fina c/lOund Pct 200
t24 Pasta c/elastico 55mm Und r000 l5 07
t2s co polipropileno formato oficio medindoPasta c/elasti

245x335x20rnm
Unid 1000 6,10 6.100,00

t26 Pasta cartão Iex formato 335mmx23Omm c/20 Pct 84,00 16.800 00
127 lhas, envelope extra glosso ii,20

245x325mm.especificaçâo: abenura lombo para incluli.o de
envelopes plásticos, capacidade total para aprox. 150
envelopes, parafusos metálicos protegidos. Dimensões da

Pasta catálogo com 50 fo

242 x 330 em courvrn o

Und l-50 37 ,33 5 §qq 50

r28 Pasta com canaleta fume c/10 formato 227x300mm Pct 200 65,00 13.000.00
129 Und 500 6,68 3.340,00

t30

tamaúo: a4 material: polipropileno
transparência: transparente coÍ yerde prendedor: grampo
trilho com presilha plfutica dimensões: 230x3 l0xl6mm

material atóxico e 100%o reciclável.
com grampo trilho cores sortidas. Medidas

Pasta grampo trilho

eso: 81,5
Pasta plastica
340x255mm

Und 500 6,53 3.265,00

l3t plastica em I formato a-4 sortido. pacote com I0Pasta
unidades

Pct 500 t9,67 9.835,00

132 Pasta plastica em I formato oficio sortido. pacote com l0
unidades

Pct 500 28.33 r4.165,00

r33 LJn id 500 22.67 I 1.335.00

134

arquivo morto, medida (mm) 400x140ú60
(comprimento, x largura x altura), espessura: 2 mm, cores
diversas.

az oficio cartão com espessura de 2rrun,
forrado com papel monolúcido 75g plastificado. papeletas

com tamanho apropriado para espaço de identificação.
Mecanismo niquelado tipo exportâção. visor e compressor
plásticos. Medidas: 345mm dorso: 80mm cor: preto
tamanho: oficio

Pasta registrador

Pasta polionda

Und 500 11.665,00

t35 Pasta sanfonada ica a4 c/12 divisorias Und 300 16.011,00
t3ó Pasta sanfonada lastica a4 c/31 divisorias Und 200 90,00 18.000 00
137 suspensa krat l70g haste metal ideal para organizarPasta Und r000 4,87 4.870,00

r38 Pasta suspensa marmorizada. EspeciÍicação: para uso em
aÍquivamento com medidas de aproximadamente 36 cm de
comprimento e 23,5 cm de largura em papel caÍtão 240glmi,
com visor e etiquet4 grampo plistico e haste plilstica

ualidade durabilidade e resistência.removivel, de boa

Und r000 5,19 5. i 90,00

l2l

I t8

48,25 9.650,00
15.070,00

200

§t t7

papéis e documentos feitâ em cartão kraft hastes pliisticas 6
posições para visor e etiquetâ dimensões: 361 x 240cm - cx
25 um

I

I
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139 tJnd 1000 6,',?3 6.730,00
140 Und 1000 I 3,17 13. r 70.00

141

Pasta transparente em plástico polipropileno, com elástico
3cm
Pasta transparente, em plástico polipropileno, com elastico
5cm

Und t000 13,30 13.300.00

t42 Perfurador de I c/2 fiuos - 20 folhas Und 500 43,83 21.9 t5,00
143 Perfurador de I c/2 furos 30 folhas Und 200 110,00 22.000.00
14,1 Perfurador de I c/2 furos 60 Íblhas Und 100 208,33 20.833.00
145 Pilha alcalina aa'? com 02und Pct 200 t2,31 2.474,00
146 Pilha alcalina aaa, com 02und Pct 200 2',7 ,03 5.406.00
147 ncel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo

carga recarregável, cor tinta preto, azul e vermelho. Cx c/12
unidades

CxPJ 500 59,30 29.650.00

148 Pincel escolar no 10 redondo c/12und Pct 100 56,67 5.667,00
149 Pincel escolar n' l2 redondo c/l2und Pct 100 56.67 5.667,00
150 Pincel escolar n' l4 redondo c/l2und Pct 100 68,67 6.867.00
t5l Pincel escolar no 2 redondo cl cll2lld Pct 100 43,00 4.300.00
152 Pincel escolar no 4 redondo c/12und Pct 100 49,00 4.900.00
153 Pincel escolar no 6 redondo c/ I2und 100 53,00 5.300.00
154 Cx 300 90,83 27.249.00

155

Pincel marcador para quadro branco, recarga em caÍucho,

Pincel marcador permanente para cd,/dvd, com 02 porrras,
nas cores preta ou vermelha. Cx c/12 unidades

ta redonda cx c/12 unidades.

Cx 500 59.8',7 29.935.00

Pistola para cola quente grande Und 200 4 1.50 8.300.00
157 Pistola cola media Und 200 6.866.00
158 Pistola ara cola Und 200 26,17 5.234,00
159 is/çl s/lembrete liestireno cristal diversas coresPorta Und 100 31,64 3.164,00
160 Prancheta de poliesterino grdmpo metalico, oficio cores

sortl 34,4ú3x0,3cm
Und 250 35.83 8.95 7.50

l6l Und t4,33 3.582,50
t62 Und 175,10 17.5 t0,00
163

Prancheta em eucatex com prendedor de metal

Quadro branco escolar medindo l00cmx70cm

Quadrg branco escolar medindo 200cmx l20cm.

, tamanho a

Und r00 579,00 57.900.00
t61 Quadroàranco escolar medindo 3,00x1,20cm Und r00 878.00 87.800.00
r65 Reabast€cedor para marcador permanente, azul, Caixa com

l2 unidades.
Cx r00 84.33 8.433,00

166 Reabastecedor para marcador permanente, preto. Caixa com
l2 unidades.

Cx t00 8.607,0086,07

167 Cx 100 84.30 8.430,00

t68

Reabastecedor para matcador permanente, vermelho. Caixa
com l2 unidades.
Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30 cm de
compdmento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura,
com isa. Pacote c/25 unidades

Pct 100 72,50 7.250,00

169 Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 50 cm de
comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura,
com isa. Pacote c/ l0 unidades

Pct :00 74,00 r4.800.00

170 Tecido, em tnt, diversas cores, rolo, com aproximadamente
50 metros.

Rolo 257 ,07 51.414.00

t7t Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina
o inoxidável, comem 13 cm

Und

200

1000 12.1',7 r 2. 170,00

t'|2 formato anatômico, lâmina Und 1000 23,17 23.170.00

Pasta suspensa plastificada

Pct

r56

250
100

Tesoura cabo em polipropileno.
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Vigência da ATÁ

Prazo de Entrega

FR.A

em onta 21 cm.inoxidável com
t73 Tesoura de 20 cm de comprimento (8"), para uso geral, com

ileno , com lâmina em inoxidávelcabo de
Und 1000 I8,93 t8.930.00

t74 Tesoura escolar de Und I 0 14.300,00
Tesoura escolar sem ponta para uso infantil com cabo de
polipropileno lâmina em aço inoxidável. Cx c/20 unidades,
l3cm

Caixa I79,00 35.800.00

116 Tinta l5ml o c/06 cores. Caixa 1000 1t,t7 li.t70 00
t'7't Frasco 500 8.00 4.000,00

r78

nta na cor azul, para almofada de carimbo de borra;ha,

Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha,

Ti

madamente 40 ml

deem embal 40 ml

em em de
Frasco 500 8,00 4.000,00

1'19 nta para pincel de quadro branco, nas cores pr€ta, azul eTi
vermelha. Cx c/ l2 20 ml

Cx r00 105,00 r0.500.00

r80 c/ l2tb - cores variadasTinta lastica artesarato 37ml - Pct 83,3 3 8.333,00
3.336.514,00

adminisüaçàoos iln tltita \'()s nestatos Sà o meramente cabendo i1blic N,1doqu il unlcl Sàde oexpos estlmaüvos,planilha pú plo
aBernardo/À,,Í decisâoil Conüatarde tonum cdo I1l oue mesaté om contranào AI rt aens ificados.cc

Recurso
Financeiro Próprios e federal

Dotaçâo
Orçamen tária

Dotaçâo Orçamentária:
Na Ucitaçào para registrc de preço não é necessário inücar dotaçâo orçâmentária, que
somente será exigida para a formalÉaçào do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o
Art. P, §20 do Decrero Federal n0 7.892/2013 e altera

Justificativa

Vigência do
Contrato

Visa atender a demanda anual para fornecimento de Mateúal de expediente para atendimento
da Adminisuação da Prefeitura de Sâo Bemardo/Ma.
Os contratos derivados da Ata de Reqisrro de Preços terâo ügência de l2(doze) meses.

A Ata de Regisrro de Preços Íúciar-se-á na data de sua assinatura e terá ügência de l2(doze)
meses.

Entrega: Conforme C)rdem de Fomecimento.
Prazor 15 (Quinze) dias úreis após a Ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável. O
Descumprimento está sujeito as sançôes administrativas e penalidades conriüs no item l4,do
Edital.

dicaçÀo Por item.
Local de en Sede da Prefeitura Mu dc Sào

Unidade Fiscalizadora Setor de eCo ôes da Pre

SCO D VAIHO

\,],J

I

I

1000
175 200

100
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO _ SÃO BERilARÍX'/}IA
CÍ{PJ : 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÀO ELETRÔNICO SRP NO 052/2022

ANEXO II

Prezados Senhores,

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CpL
PREFEITURÁ MUMCÍPAT DE SÀO BERNARDO /MA

Re[: PREGÀo ELETRÔNICo SRP NoO52/2022

(assinatura do representanre legal da proponente, e do contador,
em papel timbrado da empresa, deüdamenre idenrificados)

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

. (nome ü empresa) , CNpJ no sediada em

-i+4ESq-qa!qP!ed-, por intermédio de seu representante ieg^l s(a) 
--,ponador(a) da Caneira de Idenddade no _ e do CpE no_, ..qrã 

" 
Vo"o].nho.i, o

arquivamento do presente insrrumenro e declara, sob as pena" d. l.i. qre .t..nqr"d.u na condiçao de EMpRESA
DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n' 123, de 1411212006. Codigo do ato: 116 Descíçáo do
AtoI ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

( ). de ................... dÊ 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SÃO AENIANOOTI.IA
CNpJ: 06.125.399/OOO1_88

. EDITAL Df LICITAÇÃO
PRECAO ELETRONICO SRP NO 052/2022

ÁNEXO III

RCI: PREGÁO ELETRONICO SRP NO 052/2022

Prezados Seúores,

O abaixo assinado, na qu{i!1de de representante legal da empresa (nome da
gm.Dr:elal : , - 

-, 

CNPJ no _. DECLARA, rôb u" p.nrs daiei, nos t.l,"o. ao sj", aoi.rã, au
Lei no 8.66ó/93 que até esta data, nào ocorreu nenlum fato superveúente que seja impeditivo de sua habilitaçao
na licitação em epÍgrafe.

(), d" de 2022.

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

IImo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CpL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO /MA
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pREFErruRÂ MUNrcrpAL ot sÃo aennanoo
ESTADO DO MARAilHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA ]TO 862 - CEIITRO - SÃO BERIIARDO/'IIA
Cilpr: 06.125,389/OOO1-88

EDITAL DE LICITAÇÃo
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NO 052i2022

ANEXO IV

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da Cpt
PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO /MA

REI: PREGÀO ELETRONICO SRP NOO52/2022

Prezados Senhores,

, (nome da empresa)
completo)_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)

sediada em _(endereço
Cartcira clc ldentidade no

portador(a) da

do refericlo Edital e seus
, DECLARA, que tem pleno conhecimento

Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informaÇões necessárias, os
quais possibilitaram a correta elaboração da respectíva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital
conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se
submete i todas as condiçôes estabelecidas no referido Erl rtal e anexos, aMicando de recorrer de qualquer açào
conrra o rcfeúdo edital. Por ser expressÀo da verüde, firm, r I Presente

CNPJ no

e do CPF no_

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

(assinarura do representanre legal da proponente,
em papel dmbrado da empresa, deüdamente identificado)

(Observaçâo; em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREFEITURA MUÍ{ICIPÂL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALiIEIDA Í{O 862 - CEÍ{TRO - SÃO BERNAR,DO/MA
CNPJ: O6.125.389/OO0t-88

- EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGAO ELETRONICO SRP NA O5Z2O22

ANEXO V

Iimo. Sr.

hegoeiro e demais membros da CPt
PRTFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO /MA

RCf.: PREGÀO ELETRONICO SRP NO 052/2022

Prezados Seúores,

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

(nome da empresa) , CNpJ no sediada em

. (qqdgreco completo) , por inrermédio de seu representante legal S(a)
portador(a) da Caneira de Identldade no _ e do CpF no - 

, OgCfena, pum fin, do
üsposto no inciso V do art.27 da L.i.ro 8ó66, d. 2t .1. lulho de tosl, acresctdo pela Lei no g.âi+, de z7 de
outubro de 1999, que não emPrega menor de 18 (dezoito) anos em nabalho norumo. perigoso ou insalubre e nào
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

( ), .....d. de 20?2

(assinarura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmarivo, assínalar a rcssalva acima)
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PREFEITURA IIIUÍ{ICIPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARAilHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0O01-88

. EDITAL DE LICITAÇÂO
PREGÁO ELETRONICO SRP NO 052/2022

ANEXO VI

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO /MA

RCf.: PREGÀO ELETRÔNICO SRP NAO52/2022

Prezados Scnhores.

(nome da empresa) _, CNPJ no sediada cm
cnde por intermédio de seu representante legal Sr(a) _

ponador(a) da Carteira de Identidade na _ e do CPF no_, DECIAF'{, cumprir os
requisitos de habilitaçào e que as declaraçôes informadas são veÍdicas, conforme parágrafos 4' e 5' do art. 26 do
decreto 10.024/2019

(assinatura do representante Iegal da proponente,
em papel timbrado da empresa, deúdamente identificado)

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

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



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAITHAO

nRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 962 - cENTRo - sÃo eentanoo/ral
CilPI: 06.12s.389/ooo1-88

PROCFSSO ADMINISTRATIVO NO. 2O2IOOO7I2I - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a panir da data de sua publicaçâo no Diário Oficial da Uniào ou do
Estado do Maranhào ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Municipio
administrativâ, na Prefeirura Municipal, localÊada na
inscrita no CNPI sob o no
RESOLVE, registrar os preços da empresa
com sede na

de Sào Bemardo, Estâdo do Maraúâo, com sede

, representado neste ato pelo gestor responsável _,
. inscrita no CNPJ sob o no

, CEP: _, cidade _, representada pelo
, nas quantidades estimadas na seçào quatro desta Ata de RegisÍo de preços, de

acordo com a classificaçào por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no iastrumento
convocatório e âs constantes desta Ata de Registro de heços, sujeitando-se as partes às normas constantes dâ
Lei no. 8.666/93, Lei n!. 10.520/2002, Decreto n0 10.024/19, I-ei Complementar no. 123/2006 e suas alteraçôes, e em
conÍormidade com as disposiçôes a seguir:

2.4 - As aquisiçô€s ou contrataçÕes adicionais, não poderâo exceder, por órgào ou por enticlade, a 50go
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na At. de Registro de Preços durante sua úgência, e ainda o
quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços nào poderá exceder, na totalidade, ao dobro do

I I - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura aguisição de mâreúal de eqxdiente,
para atender as necessidades da Administração da hefeitura do Muúcipio de Sao Bemardo/MA., conforme
conüções e especúcaçôes constantes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento úo obriga aos ORGÀOS E ENTIDADES a fir-marem conrrataçôes nas quantidades
estimadâs. podendo ocorrer licitaçôes especificas para aqursição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimemo, em igualdade dc condiçÕes.

2.1 - A Ata de Registm de Preços, durante suâ ügencia, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou endüde da
Administraçào inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de
regime própúo que não teúa participado do certame licitatôrio mediante preúa consultâ ao órgâo gerenciador.

2.2 - Os órgàos e enEidâdes que não participaram do regi-tro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro dc Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possÍveis fornecedores e resp€ctivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obsewadas as condiçÕes nela estabelecidas,
optar pela aceitaçâo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos regisrrados em Ata, desde
que o fornccimento não prejudique as obrigações anteíormente assumidas.

EDITAL DE t.ICITAÇÃO

ANEXOvII

ír^



quantitativo de cada item regisrrado_ na ata de regrstro de preços para o órgão gerenciador e para os órgáos
paúicipantes, independentemente do número de órgâos não parricipantés que, desde qré der.idrm.nt"
comprolada a vantagem e o cumprimento das eigências da legislâçào ügente

l.l * O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura lvlunicipal de Sào Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá vâIidade de 12 (doze) meses, contados a pardr de sua publicaçao no Jornal Oficial do
Esudo/MA ou Diário Oficial Do Municipio.

3.3 - A Secretaria parricipante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipâl de Admiústração;

41- O preço a quanridade e a especificaçào dos serviços ou medicamentos registrados nesta Ata enconmam-se
indicados na tabela abaixo:

EMPRFSA DESCRTÇÀO
DO ITEM

MARCA. UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VAIOR
TOTAL

PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO \

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BER.NARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

5.1 - Os itens registrados deverâo ser executados conform-: termo de referência do Edital de forma fracionada (se
necessário) e conforme forem solicitados pelo setor compe'.. e ,-,te.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem soJicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a

atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormaLidade que verificar
quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.1 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçâo de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incuruhe ao detentor do preço registrado, nào poderá ser
alegada como moúvo de força maior para o ahaso, má execuçào ou inexecuçào dos serviços objeto deste edital e
nào a eximúá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condiçôes aqui
estabelecidas;

5.2 - O prazo máÍmo para enmega conÍorme termo de referencia, solicitado pedido eferuado pelo depanamento
de compras da Prefeirura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrôes estabelecidos pela hefeitura Municipal, de acordo com as
especificaçôes do edital, responsabilizando-se por evenrxais prejuÍzos deco[entes do descumprimento das
condiçôes estabdecidas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERí{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERIIIARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0O01-89

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária
e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legrslâçào de segurança e Adminisuaçào no trabalho, preústas nas normas
regulamen&doras pertinenks;

6 7 - Fiscalizaro-perfcito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, iategralmente, os ónus
decorrentes. Tal fiscalÊaçào dar-se-á independentemente da que será eierclda por esta prefeiára;

6 8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissào de fiscalizaçâo de sua parte,
pelos danos ou prejutzos c"u"ãdoi por sua culpa ou dolo. devendo a contratada adotar todas ,, -.àd",
preventivas, com fiel observância às exigências das autoúdades competentes e às disposiçôes legais ügentes;

6.9 - Fomecer os medicamentos, conlorme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada,

6.10 - O atraso na execução caberá pendjdade e sançôes pr..,,isras no item 12 da presente Ata.

7.1 - convocar a Iicitante vencedora para a retirada da ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informaçôes e esclarccimentos que veúam a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edirat

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas conüçôes estabeleciilas neste Edital;

7.4 - Norificar por escúto, â empresa conrratada, toda e qualquer inegulaúdade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Neúum pagâmento será efetuado à empresa detentora do regisao. enquanto pendente de liquidaçào e
qualquer obrigaçào. Esse fato não será gerador de direito a rea.lustamento de preços ou à atualização mónetária;

7.6 - Nào haverá, sob hipOtese alguma, pagamento antecip rdo;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo conrratado.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissào da nota fiscal deüdamente atestada lxla Secretaria
responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaVfatura. descriçao do item fomecido, de
acordo com o eqrcificado no Aaexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregulaídade nas notas fiscais em faturas, estas serào devolüdas ao fomecedor,
para as necessáúas correçÕes, com as informaçôes que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8 4 - Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrígaçoes,
nem implicará aceitaçâo definiriva do fornecimento.
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ESTADO DO }IARAI{HAO

PRÂçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CEIITRO - SÃO BERNARDO/MA
Ct{p, : 06,125.309/OOO1-88

8.5 - o contrahnte nào efetuará pagamento de útulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por interméc,o da operação àe .factoúng.;

9.1 - Os preços registrados manter-se-ào ínalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão
no caso de dexquilbúo da equação econômico Êinanceúa Ínicial deste irstrumento a panir de dererminação
municÍpal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percenrual determinado.

9.2 - Os preços regisnados que sofrerem reüsão não poderào ultrapassar os preços pratícados no mercado,
mantendo-se a diferença percenmal apurada en&e o valor originalmente constanie da pioposta e aquele úgente
no mercado à época do registro;

9 3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeirura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondência, reduçào do preço regisrrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaçào com o primeiro colocado: Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislaçào úgente, e pelo preço da púmeíra, as demais empresas com preços regisrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaçào em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatÍveis com os de mercado os preços regisnados que forem iguais ou infeúores à
rnédia daqueles apurados pela Prefeitura.

8.6 - Ás despesas bancárias
responsabilidades do Contratado

decorrentes de transferência de valores para ouftas praças serão de

c) em quaisquer hipóteses de execuçâo total ou parcial da requisição/pedÍdo dos meücamentos decorrente deste
regístro;

d) os preços regisnados se apresentarem superiores aos pr,rricados no mercado;

e) por razoes de interesse púbüco deúdamente demonsaadas e justficadas;

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a qual
será juntada ao processo administraiiuo da pÉsente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, úcerto ou inacessÍvel o endereço do fomecedor, a comunicaçào será feita por
publicaçào no Jomal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registado a parrÍ da úkima
publicaçÀo.

l0.l - A presente Ata de Regisno de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes,

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisâo adminisnativa da Nota de Empenho decorrente deste Regístro de
Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do arr. 78 da Lei 8.666/93;



foh.
Rrbrlcr:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

eRAçA BERNARDo coEtHo DE ALMETDA No 862 - cENTRo - sÃo aenllnoo/Í'{l
CNPJ: 06,125.389/OOO1-88

104 - A solicitaçâo do fomecedor para cancelamento dos preços regisnados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esra nesre caso, a aplicaçào das penaiidades prústas no Édital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço regisuado, cessarào todas as atividades do Fomecedor, lelativas ao
fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo crÍtério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das fiit'rras, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condiçâo contratual infringida.

10.7 - A Ata tle Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

ll l - os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de admiúsuaçào, sewiços, encargos socúis, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e oumos necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ataãe RegisÍos de preços.

l2.l - o descumpúmento injustificado das obúgaçôes assumidas nos termos deste edital, sujeita à contatada a
mulras, consoante o caput e §§ do art. 86 dâ Lei 8.666/91, incidentes sobre o valor da Nota deEmpeúo, na forma
seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por centc,),

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do l0o (décimo) diâ, multa de 04go (quatro por cento), caracrerizando-se a
inexecução total da obrigaçào a panir do llo (décimo primeiro) üa de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sançôes cominadas no art. 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçào total ou parcial
do objeto adjudicado, o Muúcípio de Sâo Bemardo, anavés da Secretaria Municipal de Educação poderá,
garantida a préúa e ampla defesa, aplicar à Contratada multâ da até 10% (tle: por cento) sobre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào apresentar sicuaçáo
regular no ato da feitura ü mesma, garantidâ préúa e ampla defesa, sujeitar-se,á as seguintes pinalidades:

l2.l.l. Multa de aré l0% (dez por cenro) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão tempoúúa de participar de licitaçÕes e impedimento de conrrarar com o Município de Sao
Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade par-a licítar ou conratar c.m a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou conrratada que deúar de entregar ou apresentar dcrcumentaçao falsa exigida
parâ o certame, ensejar o retardamento da execuçào de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, gaianiida préúa e ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se fór o caso, o üunicrpio
de Sâo Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadistro de Fomecedores dr., Estado por igual penoào,
sem prejuizo da açâo penal correspondente na forma da lei;
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12.5 -.A multa eventualmente_imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a conmatada nâo teúa neúum vio. , ,..eb.r
deste órgàô da Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de sua intimâçâo, para efetuar o pagamento da multa, Apos essJ prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encamiúados ao órgâo competente para que seja inscúta na diüda ativa do
MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção nào eximem a adjudicatária da reparaçào dos eventuais danos, perüs ou
prejuÍzos que seu ato puúvel venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Sc a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
inrimâçào por parte da Secretaria Municipal de Educação o respectivo valor será descontado dos crêditos que
esta Possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, sr estes não forem suficientes, o valor que sobejar será
encaminhado para inscriçâo em Divida Ativa e execuçâo pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a conrar da ciência da
intimação, podendo a AdminisEaçào reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la deüdamente
inÍormada para a apreciaçào e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As inÍraçÕes penais tipificadas na Lei 8.666/93 se^ão objeto de processo judicial da forma legalmente
preústa, sem prejuÉo das demais cominaçóes aplicáveis.

l4.l - As despesas decorrentes das conrrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, corerão à conta
de dotaçào orçamentáúa do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a prcsente Ata, ás quais serào
elencadas em momento opomrno:

l5.l - As partes ficam, ainü, adstritas às seguintes üsposiçõesl

I - Todas as alteraçÕes que se fizerem necessárias sedo rcgistradas por intermédio de larratura de termo aditivo
a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juúdica e decisâo superior o Edital de Pregâo EleÍônico
ISRP n0.052/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilÊar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem preüa e expressa autorizaçao da Prefeitura.

16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do MaraúÀo, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que nào
puderem ser resolvidos pela úa administrativa. renunciando a qualquer outro, por mais priúlegiado que seja.

16.2-- e por est_arem de acordo, as partes firmam a presentc Ata, em Ol (três) úas de igual teor e forma para um
só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da coNl I(ATANTE, na forma do ert. oo da rei s.066/ôr.
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Sâo Bernardo - MA, _ de _ de 2021

CONIR-{TANTE

CONTRATADA
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. EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGAO ELETRONICO SRP NO 052/2022

ANEXO T'III

CONTK TO PE SRP NO 

-/2022.PR OC ES S O A D M I NI S TRA TI VO N%O 22O 6T / 22 - CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRESI
CELEBRÁM Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo
BLRNARDO, ESTADO DO MARANHÀO E A
EMPRESA (..).

Por este insrrumenb particular, a pREFEIIURÁ MUNICIPÁL DE SÁO BERNÁRDO, situada à
São Bemardo-MA, inscrÍta no CNPJ sob o n0..................,......., neste ato representada pelo prefeito

muúcipa| Sr............................................., portador do Cédula de Identidade no .........-............... e-do tpF no
a seguú denominada CONTRATÁNTE, e a empresa siruada na

ínscrita no CNPJ sob o no ............................., neste aro representada pelo ..........................., Sr. .....................
portador da Cédula de Identidade no ............................ e do CpF ni ..... ............., a seguir denominada
CoNTRATÁDA, acordam e justam firmar o presenre c ,nrraro, nos rermos da Lei no t0.520/02, Decreto no
10.024i19 e subsidíaúamente, no que couber, as disposiç.rcs da Lei no 8.666i93, assim como pelas cláusulas a
seguir expressas:

Clíusula Primein - DO OBJETO:
I l Registro de heço para Registro de Preço para furura aquisição de mâterial de expediente para atender as

necessidades do MunicÍpio de Sào Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FTINDAMENTO IEGAL
2.l-Este contrato tem como amparo legal a licitaçào na modahdade hegão Eletrônico SRP no 052/2022 e rege-se
pelas üsposiçôes expressas na Lei no 10.520/02, Decreto no 10.024/19 e sub,siüâúamenre, no que coubei, as
disposiçôes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores e pelos preceitos de üreito público. À proposta de
preços apresentada pa§sa a integrar este contrato.

Cláusula Tercein - DO VALOR CONTRÁTAAL:
3.1. Pela execução do o§eto ora conrrahdo, a Conrratante pagará à Conrratada o valor global de Rg _ ( ),
conforme descriçâo dos medicamentos abaixo:

ITEM DESCRIÇÀO DO PRODUTO MARCA t.rM V.UNIT V TOTAL

0l

02

04

(Tabela Ilustrativa)

cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

QTDE

03 I

I

I



Plwcc

4.1. Na Licitaçào para registro de preço não é necessário indicar dotaçào orçamentáúa, que somente será exigida
para a formúzação do conrrato ou ouro insrumento hábil, conforme o Arr. 7§, §20 do Decrero Federal no

7.892/2013 e alterações.

Cláusula Quinta - DA VINGÉNCA:
5.1. O presente conrrato iúciar-se-á na data de sua assinarura e terá úgência de 12 meses.

CIáUSU]A SCXTA _ DO FORNECTMENTO E LOCAI DA ENTREGA:
6.1. Os medícamentos deverào ser entregues, na qualldade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Ánexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes implicará recusa sem que caiba
qualquer tipo de reclamação por pane da inadimplente. ,,'. Contratada obriga-se a substituir os medicamentos
que porventura não atendam às especificaçÕes, sob pena di,s sançôes cabiveis.

6.2. Os medicamentos deverào ser fomecidos integralmente e de forma inintemrpta.

6-3. Os medicamentos deverão ser enüegues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
08:00h (oiro horas) às l2:00h (doze horas).

Cláusula Sérima - D0 PAGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos medlcamentos fomecídos, após a comprovação de
que a empresâ conratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a

apresentação das Cenidôes Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prâzo nào superior â 30 (üinta)
dias, contados da ennega da Nota Fiscal de fornecimento dos medicamentos, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verficada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentaçào da

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidâo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tribums e

Conuibuiçôes Federais e Diúda Ativa da Uúâo.

7.2. É vedada expressamente a realÊação de cobrança de forma dir.ersa da estipulada neste Edital, em especial a

cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtulo, sob pena de aplicação das sançôes preüstas
neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Neúum pagamento será eferuado ao CONTRÁTADO caso o mesmo se encontre em situaçáo irregular
perante a Seguúdade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverào vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cláusula oitava- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Adminisraçào poderá restabelecer a relaçào

pactuada, nos termos do an. 65, inciso tl, alÍnea d, da Lei no 8.666/93, mediante comProvâçào documental e

requerime nto expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FTSCALIZÁÇÀO:
9.1. Conmarante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atiúdades de fiscalizaçào dos

medicamentos recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
lo.l. Consdruem direitos da Contratante receber o otjeto deste Contrato nas condiçôes avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo cor, v.ncionados.
10.2. Constituem obrigaçoes da Contratada:

I) ennegar os medicamentos às suas e)r?ensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA ÍiIO 862 - CENTRO - SÃO.BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/OOO1-88
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II) fornecer os medicamentos, rigorosamente nas especificaçôes, prazos e condições descritas na
Clausula I - DO OBJETO e Anexo l;

Ill)os medicamentos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de proümento
ininterruptamente, no caso de manutençào sempre que requisitado conforme ordem de

medicamentos de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fÊerem necessários para o adimplemenm das

obúgaçÕes decorrentes deste Conrrato;
V) Nâo rransfeúr, total ou parciaLmente, o objeto deste Conrrato;
Vl) sujeitar-se à mais arnpla fiscalizaçâo por pafte da CONTRÁTANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamaçôes proced€ntes. caso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuâÍs casos forruitos ou de força maior, dentro do prazo

de 02 (dois) dias úteis após a veúficaçâo do fato e apresentar os documentos para a respectiva

aprovaçâo, em até O5(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência' sob pena de nào

serem consideradosl
Vlll)atender aos encargos trabalhistas, preúdenclários, fiscais e comerciais decorrentes da

execução do presente contrato;
IX)manter durinte toda a execuçào do Conrrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes

assumidas;
X)a Connatada responderâ, de maneira rl.soluta e inescusável, pela perfeita condição dos

medicamentos fomecidos, inclusive suas quantidâdes e qualidade, competindo-lhe também' a

dos medicamentos que não aceitos pela fiscalizaçào da Contratante deveúo ser trocados;

xl) seráo de direta á exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquel acidentes que

porventura ocorrâm na enrrega dos medicamentos e o uso indeúdo de patentes e registros

F.{t

l0.l.Constituem obúgaçôes da Contratante:
I) fiscalizar e acompanlnr a execução do objeto deste Connato;
II) efeuar o pagamento conforme estiPulado na Cláusula do Pagamento;

Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Conrratol

IV)comirnicar à COiITRÁTAôA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçào do

ConEato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCÁ EUENruAI DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo

t1.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de enrrega de documentos'

Cláusula Décima Segunda - DA RESCTSÃO Do CONI RATO:
l2.l.A rescisào do contrato terá lugar de pleno direito .1 critéúo da Contlatante, independentemente de

in..óo"li- jua,.iul ou exnajudicií, em cànJormidade com o art. 55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas

alterâçôes noi casos preústos nos artigos Z/ e 78 da referida lei'

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇOES E PENAIIDADES:
nie filio".. que ensejar o retardaÀento da execuçao do certame' nào mantiver.a Prop"t:illl[i:-1lT"d"
na execuçào do obj.to ú.lt"ao. .oipoíri t.'a" ,""à" iniclôneo. fizer declaraç;o fal"a ou cometer fraude fiscal'

sarantido o direiro Dréúo a, .iruç;f. a, Àpla dcfesa. ficará impedida de licirar e contratar com a Prefeitura

"ü;;ú;; iil!*-à.. p.i" p.^r" de ate o: (cinco) anos, enquanro perdurarem os.morivos determtranres

da puniçao ou ate que seia pràmoüda a.eabilitação perante a prÓpria autoridade que aplicou a pena'

13.2.A penalidade será obrigaroriamenre registrada no Diário oficial do Estado e no caso de suspensão de [citar,

n rrctiÀrvrE a.t.rá ser dãscredenciado pãr igual penodo, sem prejulzo das demais cominaçÔes legais'

11.3. No caso de ínadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
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t3.l.r.
13.3.2

Advertêncla;
Multa por atraso a cada l0 (ftinta) üas, no percentual de lOn/o (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato, caso nào sejam cumpridas fielmente as condiçÕes pactuadas;
Multa, moratóúa simples, de 0,4% (quatro &cimos por cento), na hipótese de arraso no
cumprimento de suas obrigaçôes conhatuais, câlculâda sobre o valor da farura.
Suspensâo temporária de participaçào em Jicitaçâo e impedimento de contratar com
Administrâção por periodo não sup,irior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licrtar ou contratar com a Administraçào PúbJica.

Á aplicação da sanção preústa no irem 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itens ll.l.2, 13.1.3 e 11.3..í, púncipalmente, sem prejuÍzo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

cumulacão de inadimplemento dc evenruais coras mensais. expressamenl.e preüstas.
facultada a defesa préüa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.3.3

13.3.1

13.3.5

13.3.6

13.4. As sançôes preústas nos itens 13.3.1, 11.3.4 e ll.l.5, poderão ser aplicadas conjurrtamente com os itens 13.3.2

e 13.3.3, facultada a defesa préüa do interessado, no prazo :le 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trâta o item 13.3, resewa-se ao órgào contratante o direito de optar pela

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

Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as proúdências cabiveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hlpótese do Preço anterior, ficará sujeila às mesmas condiçÔes

estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçâo das penalidades previstas nesta cláusula ; de competência e,xclusiva da hefeitura Municipal de

Sào Bemardo.

CJáusula DécÍma Quarta - DOS CASOS OMISSOS:
l4.l.Os casos omissàs serão resolúdos à luz da Lei na 10.520/02, Decreto no 5.450/05e subsiüariamente, no que

couber, as disposiçôes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçÕes posterÍores, e dos principios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.l.Fica eleito o fàro da comarca de são Bemardo, Estado do Maraúão, para diúmir quaisquer dúvidas

oriundas da interpretaçâo deste contrato com exclusão de qualquer oulro, por mais púvilegiado que seja.

E, por estaremiustos e contratados, as partes assinam o presente Contralo' que foi impresso em 03

(rrês) úas de igual teor.

São Bemardo(MA), .... de de 2021

Secretáúo de Finanças
FRANCISCO DAS CHAGAS CÁRVALHO
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