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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do MARÂNHÃo

PR{ÇA BERNARDo C0ELIIo DE ÁLMEIDA N. E62 _ CENTR0 _ SÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.123.389/0001-88

I,I, A PREFEITUR.A. MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO/]T,L{, POT MCiO dA COMISSÀO PERÀ,MNENTE DE
LICI1 AÇÃo - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna públim para co^nhccimento dos interessados que fará
realizar o processo liciratório na modüdade PREGÀo, em sua foma ELETRôNICA, REGISTRo DE pREÇo sob
o no sRP 048/2022(Processo Administrarivo n§ 2022057 - CPI- do ripo menor preço por lore o cerrame se
realizará. às l0h00min (dez horas) do dia 25 dc novembro de 2022, dcstinado ao Àegisrro de Preço para futuro
execução- dos serúços de sanitização e dedetizrçào, Para atendimento da Prefeitura Municipal de Sao Bemardo
/N,Í.:r..conforme descrito ncste Edlta] e seus Alexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá útegralmcnte à legislaçào que sc aplica a modalidade Pregào, sob a
cglde C,rn.rltui(ào dr Rcpúhl-rc.r Fcder.ttr.r do Br.r.il. Arrigo 17 Rrgul.r .r rrurcào de AdmLni.rrul;o Priblc.r let
Federal no 8.666, de 2V06/1993: Regul,rmenrr o rrt. J7, ii:ciso XXl, dr Constituiçào Federal, instirui normas para
licitaçÕes e contratos da Administração Publica e dá ol,t-as providências, sendo aplicadas aÍnda todas as iuas
alteraçôes; Lei Federal no 10.520, de t7l07/2002: Institui, no âmhito da União, Estados, bistrito Federal e Municipios,
nos te[nos do art. ]7, inciso XXl, da Constltuiçào Federal, modalidade de licítação denominada pregao, para
aquisiçào de bens e sewiços comuns, Decreto no 10.024/19 dc 20 de Setembro de 2019. Rcgulamenra o prcgào, na
forma elctrônica, para aquisiçào de bens e seniços comuns e scniços comuns dc engenharia, e dá out.as
providências, e Decreto Municipal 165/2022 Regulamenta o pregào, na forma eletrônica, paia aquisiçào de bens e
serüços comuns e seniços comuns de engenluria, e dá outras providências no âmbito Municip;rl e Lei
Complemcntar na 123, de 14112/2006: Institui o Estatuto Nacional da N,licroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e
altera outros dispositivos legaiq altcrada pela Lei Complementar no. 147 de 07 clc agosto de 2014, e subsÍdiariamenre,
no que couber, as disposiçÕes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, bem como as condiçôes estabeleciclas
neste Edital e seusAnexos.

EDITAL DE LICITÁÇÃO
PREGÀO ELETRÔNICO SRP N'048/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2022057 CPUMA

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 19:00 (dezenove hora) do dia 14 de novembro de 2022. O
inÍcio da sessão pública será às l0;h00min (dez horas) do dia 25 de novembro de 2022, no endereço eletrônico
https://u.ww.comprasbr.com.br, no horário de BrasÍlia - DF.

1-4. A entrega da proposta leva a pafiicipante i aceitar e rcJtJr Js norrnas contidas no presente Edital.

2.1. Regrstro de Preço para futura execuçào dos sen'iços de sanitizaçào e dedetização, para atendçr as necessidades
da Prefeitura Muúcipal de São Bemardo/MA.

l.l. Poderao panÍcipar deste Pregão

3.1.1-Quaisquer empresas interessadas que se enquadrcm no ramo de atir,idade pertinente ao objeto da
Jicitaçâo e que atenderem a todas as exigências, inclusíve quanto à documentaçào. constantes deste Edital e
seus Ale,tos:

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, duranre sua vigência, PERMITE ADESÀO por qualquer órgio ou
entidadt da Administraçào inclusile aurarquias Íederais. -'sraduai: ou municipais de Orgaôs publicos, estaiais ou
ainda de regime próprio que não tenha participâdo do c..rtame licitatório mediânte pre\ia consulta ao órgào
gerenciador.

4.1. Não poderão pârticipar deste Pregào:

4.l.l.Empresas que nào atenderem às condições deste Edital.
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.1.1.5

Empresas que estejam em concorüta ou em processo dc falência, sob concurso dc credores, em
dissoluçào ou em liquidação:

Emprcsas que tenham sido dcclaradas inÍoirncas por Lirgào da Administraçào Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Fedcral, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da UnÍão, do Estado ou do MunicÍpio, enquanto perdurarem os motivos detcrminantes da
puniçào. Igualrnente nào poderào participar as empresas suspensas de licitar c contratar com a

Prcfcitura Municipal de SÀO BERNARDOIlr.{,A., Estado do Maranhao.

Empresas reuúdas em consorcio, que sejam controladas. coligadas ou subsidiáúas ennc si, qualquer
que seja sua forma de constituiçào;

Scn'idor de qualquer órgâo ou cntÍdadc r.inculada a Prclcitura i\,lunicipal de Sào Bcrnardt.r/MA, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responúvel técnico.

,1.1.ó. Estrangciras nào autorizrclas a funcionar no Pais

5.1. O credenciamento dar-se-á pela arribuiçào dc chave de identificaçiro c dc senha. pessoal c intransfcúr'el. para
acesso ao sistema elctrônico, no §te httpsr//wrarv.comprasbr.com.br.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema irplica responsabilidade Iegal da LICIIANTE ou de seu
representante legal e presunção de zua capacidade tétnica para realizaçào das rransaçôes inerentes ao Pregào
Eletrônico.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar. obrigatoriamente, no oüginal ou cópía devidamente autenticada em
cârtório, a seguÍnte documentaçãoi

6.1.1 HabilitaçàoJuÍdica

a) Requerimento de emprcsádo, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresáúo.

b) Ato constirutiro, estatuto ou conDato social em rigor, dclidamente registrado, em sc tratando
de sociedades comerciais, e. no caso de sociedade pt.rr açÕes, acompanhado de dmumentos de
eleição de seus administradores; Cpf, RG do Empreúrio.

c) Prova de regularidade fiscal, pcrante a Fazenda Nacional, mcdiante apresentaçiro dc
certidão ex?ediü conjuntamcnte pela Secretaria da Rcccira Federal do Brasil (RFB) c
pela l\ocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Divida Ativa dâ Uniào (DAU) por elas administrados, inclusivc
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n0 1.751, dc
02/10/2014. do Secrettuio da Receita Fcder;ú do Brasil e da Procuradora-Gud da
Fazenda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou supe ntendente) da
cmpresa ou firma licitante.

d) Prova de inexistência dc dóhitos inadimplidos perantc a justiça do trabalho, mcdiantc
a apresentaçào de certidào ncgativa ou po§tii a com cfcito dc negativa, nos tcrmos d.-l

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua resJnnsabilidade erclusiva, incluindo qualquer
transaçáo eferuada diretamenre ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
\Íunicip.rl de SAO BERNARDOIITÍ,\ responsabilÍdade por evenruais danos dccorrentes do uso indclido da scnha,
ainda que por tercciros.

5.4. Quando da participaçâo das microcmprcsas c empresa de pequcno portc dcvcrào ser dotados os critérios
cstabelecidos no art. 44 da I'ei Complementar nD 123, de 14,/172006: Institui o Estaruto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alrerada pda Lei Complementar n0. 147 de 07 de
agosto de 2014 e subsidiariamente, no que coubcr, as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçÕes postcriores.

a DÂDOCUMENT ÁRÁ HÁBILITI
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Título Vtl'A da Consolidaçao das l.cis do Trabalho, aprovada pelo Decreto'l-ci no
5.452, de l0 dc maio de 1943; e certidio corúorme o arngo 50 da portaria 1421/2014 do
Miústério do Trabalho e Emprcgo do(s) responsávcl(eis) (diretor, úcio ou
superintendcnte) da empresa ou firma licitanre.

e) Inscrição do ato con$irutiro, no caso de sociedades ciüs, acompanhada de prola de diretoúa
em exercÍcio:

f) Decreto de autorizaçào, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamcnto expedido pelo órgao comp€rcnte,
quando a atiúdade assim o crigir

g) Cenidio Especifica expedida pelaJunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercÍcÍo
em rÍgor, obedecendo ao prazo de validade.

h) Certidao SirnpJificada e:irpedida pelaJunta Comercialde Origem da Licirante, denrro do
exercÍcio em úgor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 RegularidadeFiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de PessoaJurtdica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional. mcdiantc apresenraçào
de certidão expcdida conjuntamentc pcla Secretaria da Rcceita Fcderal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Diüda Ativa da Uniào (DAU) por das ndministrados, indusive aqueles relativos à

Seguridadc Social, nos termos da Pi,. raria Conjunta no 1.751, dc 02/10/2014. do Sccretário da
Receita Fedcral do Brasil e da PrcrcuraC -.ra-Geral da Fa:enda Nacional.

c) Cenidao Negativa de Débitos, ou Certidão Positila com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicilio ou sede do licitante. comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual:

d) Cenidao Negativa, ou Certidào Positiva com efeitos dc Negativa, quanto DIúda Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicÍlio ou sede do licitante;

e) Certificado dc Rcgularidade de Situaçào do FGTS - CRF. cmitido pela Caüa Econômica
Federal - CEF, comprovando a rcgularidade perantc o Fundo de Garantia por Tempo de
ServiÇo;

f) Certidao Negativa da DÍrida Ativa do Municipio de origcm;

g) Certidao Negativa de Débitos do municipio de oúgem da licirante;

h) Alvara de Licença. Funcionamento e Loca.lizaçào do estabclccimento do licitantc

a) Certidao Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório üstribuidor da scde do
licitante.

b) Balanço Patrirnonial, deridamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante.

c) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentaçào do Balanço dc Abertura.

Regularidade Trabalhista:6.t.4

6.1.3 Qualificaçào Econômico-Financeira:
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a) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em wrarv.tst.gov.br), em cumprimcnto à

Lei no 12.440/2011. Visando comprovar a incxistência de débitos inadimplidos perarte aJustiça
do Trabalho.

6.1.5 Qualificaçào Técnicar Cumprimento do disposto no an. II, § la do an. l0 da 8.666/93:

a) Atestado fomecido por pessoa juúdica de direito público ou privado, comprovando que a

licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatÍveis com o

objeto desta Licitaçâo. O àtestado deverá ser impresso em papcl timbrado do emirente,

constando seu CNPJ e endercço conpleto, devcndo ser assúado por st'us sócios, dirctores.

administradores, procuradores, gerentrs ou servidor responúvel, com expressa indicaçâo de

seu nome completo e cargo/íunçào.

6.2. Declaraçào assinada pelo representante legal dc enquadramento ME/EPP, conforme moddo no Anexo II.

6.3. De,claraçao de lnexistência de fatos supenenientes impeditivos de habilitaçao, na forma do § 2" do anigo 32 da
Lei Fedcral 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitantc, conforme modelo no Ancxo IIL

6.,1. Declaração assinada pclo rcpresentante lcgal dc conhecimento do Edital, conJormç modr'lo no Anexo IV.

6.5. Declaraçào assinada pelo representante legal da licitante de quc está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do
artigo 7" da Consdruição Federal, na forma da Lei no 9.854/99. ct.rnft.rrmc modelo do Decrqto no 4.358/02. conforme
modelo no Anexrr V.

6.6. Declaraçâo assinada pelo representante legal dc Veracidade, n quirl dcclara cumprir os requisitos de habi)iraçao
e que as declaraçÕes informadas sâo veridicas, conforme parágrafos 4" c 5' do aÍ. 26 do dccreto 10.024/2019 c

conJormc modelo no Ancxo Vl.

6.7. Dcchraçào assinada pdo rcpresentante lcgal dc Garant-ia Contratual. a qual declara cm cumprimento ao cÍgido
no edital, que concorda em cntrcgar a garantia contratual, c.nformc prcvô o Artigo. no. 56 da Lei no 8.666, no ato da
assinaturl do conttato. conÍorme modelo no Anexo VIL

6.8. As ccrtidoes valerào nos prazos que lhes são próprioq inexistindo esse prazo, reputar-se-ão validas por 60
(sessenta) dias, contados de sua expediçào.

6.9 Caso na documentaçào ü licitante dona da proposta mais lantajosa seja constataü a eristência de alguma
restrição no quc tange à rcgularidade fiscal c trabalhista, a mesma scrá conlocada para. nrr prazo de 5 (cinco) dias
úteis, apars a declaração do vcncedor, comprovar a regulaúzação. O prazo poderá ser prorrogado por igual periodo, a

critério di administraçao púbJica, quando requerida pclo licitante, mcdiantc apresentaçâo dcjustificativa.

6.10 Considerando o prazo c valor do contrato. a CONTR{TADA, sob suas expensas, deverá ter implantado o
Programa de lntegrídade, nào cabendo a CONTP-A.TANTE o ressarcimento destas despesas.

6.10.1 t) Programa de Intcgridade consistc no conjunto de mecanismos e prmedimentr.rs intcrnos dc intcgridade.
auditoria. controle e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicaçio efetiva de códigos de ética e dc conduta,
polÍticas c diretrizes com o objctivo de derectar e sanar desvios, fraudcs, irregularidadcs c atos ilÍcitos praticados
contra a Administração Pública, devendo o Programa de Integridadc ser estruturado. aplicado e atualizado dc
acordo com as caracteristicas e os riscos atuais das atividades ú contratada, a qual, por sua vea deve garantir o
constantc aprimoramento e adaptaçào do referido Prograr, r, r,Ísando a garantir a sua efetivicladc

6.10.2 Para que o Programa de lntegridade seja avaliado, a contratada delerá aprescntar relatóúo de perfil e

relatôrio de conformidade do Programa, nos moldcs daqueles regulados pela Lei Federal no 12.846/2011.

6.10.3 O Programa de lntegridade que for implementado de forma merirmente formal e que se mostre absolutamente
ineficaz para mitigar o risco de oco[encia dc atos lesivos pre\istos na Lei Fedcrd no 12.846/2013 nâo scrá
considcrado para fins de cumpímento do exigido nrstc edital.
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6.10.4 Para se atcstar a efetir.idade do programa dc integridade será ncccssário ainü: Declaraçao dc Coríormidade
emitida por profissional competente. com CPC A (Certificaçào em Compliance Anticorrupçào), atcstando que o
Programa de Intcgridade da empresa está dcnmo dos parâmetros legais cxigidos OU a útcnção por partc da
contratada da ccnificaçâo tSO 17001 ou ISO l7l0l, cspccifica para sistemas dc gcstào antissuborno.

6.ll- ,\ nâo-rçgularizâçào fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem À'lterior aca[etará a inabilitação do
Iicitante, sem prejuizo das sanções pre\istâs neste ECital, sendo facultada a convocaçào dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificaçào. Se, na ordcm de classificaçào. a outra licitante tenha alguma rcstúçào na
documentaçào fiscal c traba.lhista. será conccdido rl mesmo prazo para regulüz.rçào.

6.12 Em neúuma hipótese será concedida prorogaçào dc prazo para aprcscntaçào dos documentos cúgidos para a
habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.02,1/19, onde apenas será permidda excepcionalmente a
inclusão de documentos que corroborem com a habilitaçào através de diligóncia, salvo item 10.10.

6.13 As certidÕes expedidas pela Internet, qstão condicionadas à verificaçào de sua autenticidade nos sites de
cada órgào emissor.

6.14 As licitantes arcario com todos os custos decorrentes da obtençào c apres€ntaçào dos doLumcntos para
habilitaçào, a prcposta de preços inicial c os dcrcumentos de habilitaçào dcvcrào ser anexados concomirante ao
registro da proposta no sistem4 as declaraçôes e proposta inicial deverio ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir dos mesmos autenticidade e inregridade.

6.15 Scrào inabilitadas licitantes que nào atcnderem às exigências do prcscnte Eütal e seus Anexos, sejam
omissaq apresentem ÍÜegularidades, e dificultcm o andamento do Proccsso Licitatório, quc discordem das
Clausulas e normas do Edital. estando fora do prazo previsto de Impugnaçào conforme o an.24 do Decreto
10024/rs

6.16 Documentos anexados no ponal quc nào foram solicitados no cdÍtal, rcrào a mesma ani.lise c julgamento
conÍorme exigência do edital dos documentos quc foram solicitados
6.10

7.1. A Equipe dc Apoio através de seu Prcgoeira(a)csclarr re qur a cotação do refeúdo pre6!ão far-sc-á por mcio de
lances em i,alores por Iotes com apreciaçào do menor preçc.

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu nome no sistema elerrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessào pública do
Pregao, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da iaobsen'ância dc quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desronsrão.

8.1. A participaçâo no Pregâo dar-se-á por mcio da digiraçâo da scnha privativa da LICITANTE c subsequente
encaminàamento da Proposta de Preço erclusivamcnte çmr meio do sistema eletrônico. até às 09:59 (nove horas e

cinquenta e nove minutos) do dia 25 de novcmhro dc 2022. (Horário dc Brasüa).

8.4. Como requisito para a participaçào no Pregào, a LICITANTE deverá manifestar, em campo prôprio do sistema
eletúnico, o pleno coúecimento e atendimenro às exigências de habilitação preústas neste Edital.

8.5. A Proposta dc Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da plaúlha eústente no sistcma Portal
de Compras Públiças, sendo obrigatório o prccnchiment,r dos campos "Fabricante- 'Marca- nào idcntificando a
empresa. "Vl Unitário" (valor uniráúo), "\'l Total" (valo: total) e 'Prazo dc enrrega- (o prazo dc cxccuçâo nào
poderá ser supeúor ao constante no Termo de Referência).

ÉÀIVIO DA PROPO§TÁ DE PRE os
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8.5.1.A proposta comercial, ncstc momento, não dclerá conter dados que identifiqucm a Licitântc.

8.6. Até a data prcvista neste Edital para encerramento dt receblmento de propostas, a Licitantc poderá acessar o
sistcma Portal dc Compras Públicas para retirar, alterar ou complcmcntar a propt.rsta formulad.r. A partir do iúcio
da sessão pública, nào poderào ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

81. Una vez que a Iicitantc sga declarada vencedora do prescnte pregào. rsta deverá encaminhar, pelo Portal
de Compras Públicas a cópia da proposta no endcrcço http://hrtps:1/wwrv.comprasbr.com.br/I8/dc acordo § 2! art.
38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo Limite o pra:o mÍnimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1. A licitante deverá entrcgar à Comíssâo Pcrmmente dc Licitaçâo cópia da proposta dc
preços negociada e a planilha de prcçLrs em Excel com a descrlçào completa do objcto ofertado. agr.rra

identificando a emprcsa com todos os dados, bclusivr bancários c do-idamentc assinada pelo seu
representante legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade nào infeíor a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da dara de sua
apresentação;

8.8.2. Prc(o Unitário c total. cxprcssos cm re.ris;

8.8.1. Especificaçào clara do objcto, dc acordo com o Amxo I destc Edital

8.8.4. Prazo de c.<etuçâo conÍormc dcfinido no Ancxo I; Termo dc Referência,

8.8.5. Dcclaraçâo de que sua proposta comprecndc todos os tributos, despcsas r.ru encargos dc
qualquer natureza. resultante do fomecimenro/scniço;

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão So,irial, endereço, tclcfone, E-mail. número do CNPJ.
nome do banco, o código da agôncia e o númcro da conta corcntc e praça dc pagamento.

8.8.7. A proposta dc Preço delcrá cstar acompanhada do PGR c PCMSO da cmpresa afim dc
comprovar a implantação de Programas de fuscos Ambientais c de Saúde C)cupacional

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

8.10. Não serào consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se Limitarem às especificaçôes
destc Fdiral

8.11. Dcconido o prazo da validade da proposta, sem convocaçâo para a conrrataçào, ficam as licitântes, liberados
dos compromissos assumidos.

8.12. o prazo de entrega./e.\ecuçào será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

8.13. Serào desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do prcscntc Edital e seus Alexos, s(jam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que
apresentem quaisquer ofetas de vantagens nào previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarào com todos os custos decorrcntes da elaboraçio e aprescntação de suas prr'lpostas

9.1. A^ panir das l0:00h (dez horas) do dia 25 de novembro dc 2022, terá inict) a sessào pública do PREGÀO
ELETRONTCO SRP N0 048/2022, com a dirulgaçào das Propostas dc Preços reccbidas e. após anáIise, inicio da
etapa delances, conforme Edital.
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10.1. Pnra o objeto licitado, haverá a disponibüdade do sistema para a formulaçâo de lanccs pelas Licitantcs. cujos

prrrcedimcntos sào explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles preústos no Decreto no

10.024n9.

10.2. lniciada a erapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrônictr, sendo a licitante imediaramente informada do seu recebimento e respectivo horârio de registro e valor.

10.3. Às ljcitantes poderào oferecer lances sucessiroq oc re,rvando o horário flrado e as regras de aceitação dos

mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forcm inleriores ao último lance por ele ofenado e registrado no

sistema.

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

primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitanics serão inÍormadas, em temPo real, do valor do menor

Iance registrado que tenha sido apresentàdo pelas demais licitantes, vedada à identificaçào da detentora do lance.

10.7. No caso de desconexào com o Pregoeira, no decorrcr da etapa competitiva do Pre8ào. o sistema elctrônico
poderá pcrmanecer acessÍvel às licitantes para a rccepção dos lances.

lo.7.l. O Pregoeira, quando possivel, dará continuidade à sua atuação no certame, sem PrejuÍzo dos

atos rçalizados.

10.7.2. Quando a desconcxão persisrir por tempo superior a l0 (de) minuros, a scssào do Pre8ào

sãrá suspensa e tcrá reinÍcio somente após comunicaçào expressa do Pregoeüa aos

ParticiPantes.

t0.8. A ctapa dc lances da sessão pública transcorrer normalmente. neste processo optou se pela Modo de Disputa
-ABÊRT{)" àu seja por um periodo de tO (dez) minutos os itens ficaram abeno pra lances sendo que a partir do 8§

(oitavo) níluto t .iirt.., prorog".^ o fcchamento do item prorogando o temp,o de,lance de 2(dois) em 2(dois)

àin tú .orrr".rtiuos enquanto hàuu" Iance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a menor ofeÍa

l0 8.1. O intervalo de lance utüzado para este processo é de 0'01 centavos.

10.9. A Pregoeira ao depois da disputa de lance podeiá abrÍr, pelo_sistema eletrônico, negociação ofenando

contrapropo;a dtetamente a licitanà que tenha apiesentado o lance de menor vrúor, para que seja obtido preço

melhor, bem assim deciôr sobre sua aceitacào.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessào pública, o detentor da mdhor oferta deverá comprovar a §tuaçào de

regulaúdade, medianti encaminh"*.nto .ri."g, dos originais ou c(ipias autenticadas dos documento-s de

haiütaçao e planilha da proposta em mÍdia no prazo de i (tres) dias úteis, para conlirmar a autenticidade da

documentação axigida conforme o art.26 do decreto 10.024/19 .

lO.lI.A pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA inediatamente após o encerramento da etapa de lances da

sessao púbica ou, quando for o câso, após a negociaçào e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitaçào do lance dc'

menor valor.

11.1. Na análise da proposta cle preços, será verificado o atcndimento de todas as esPecificaçÕes e condiçÕes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

I1.2. Analisada a aceitabfidade dos preços obtidos, o Pregoeira dirulgará o resultado de julgamcnto da Proposta

de Preço.

11.3. Sc a proposta ou o lance de menor preço nào Ior aceitávcl, ou se a LICITANTE dcsatendcr às exigências dc

habilitaçio, o úgoeira axaminará a proposra ou o Lrnce subsequcnte, r'crificando a sua aceitabiLidade e procedendo

:I
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à sua habilitaçào, na ordem de classiÍicaçào, c assim sucessivamente, até a apuraçào dc uma proposta ou Iance que
atenda ao dital;

11.3.1- Ocorrendo a siruaçào a que se refere o irrciso anteúor, o Prcgoeira poderá negociar com a
LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

I1.4. Para fins de julgamento das propostas, scrá observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar na l2f, de
14/1212006: Irsdrui o E$aruto Nacional da Micrcempresa e dâ Empresa dc Pequeno Pone e altera outros
dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agoso de 2014. e subsidiariamente no que
coubcr, as disposiçÕes da Lei no 8.666/93 c suas alteraç(rcs posteríores

11.5. P.rra julgamento c classificação das propostas será adotado o critcrio de mcnor prcço por item, obsen'adas as
esPecificaçôes técnicas definidas no Edital. proposta acimr de 50Yo do valor de mercado apontado pelo sistema sera
rejeitada.

ll.6 Proposta arematante abaüo de l0% (trinta por cento) do valor do valor dc rc[crência dcmonstado após fese
dc lancc será necessário a comprovaçào dc composiçâo de custos e notas ficais dc cntrada de cada Ítem do referido
lotc do arrematante

12.1. Dcclarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de
inrerpor recurso, única e erclusivamente ara\'és do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da lntenção de
Recurso deve conter os dados de identificação com nome d.r Empresa e CNPJ. se aceiro a intenção lhe ser.r
concedido o prazo de I (três) dias úrcis para aprçscntaçào das razÕes do recurso, única e exclusivamente atrarés do
poftal, pra julgamento e deferimento ou não drfc mento. ficando os demais licitantcs desdc logo intimados para
aprcs€nt.uem contrarrazÕes em igual número dc dias, única e exclusivamentc através do ponal, que começârão a
correr do termino do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada \ista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apmas dos atos insuscctjveis de aprovcitamento.

12.3. A falta de manifestaçào imediata c motivada do li,,itante importará a decadência do direito de recorer e a
adjudicaçào do objeto pelo Pregoeira ao venccdor.

12.4. Os autos do processo perrnanccerâo com vista franqueada aos intcressados, na sala da Comissào Permalente
dc Licitaçào da Prcfeirura N,lunicipal dc SÃO BERNARDO/N,Í,{, à Pça Bcrnardo coclho dc Almeida 861 -, Ccntro,
SAO BERNÁRDO/NíA, durante os dias útcis. das 08;00h (oito horas) às 12r00h (dozc horas).

11.1. O resultado dejulgamento scrá submetido à Autoridade Competente para homologaçào.

13.2. Apos a homologação da licitação, a t ICITANTE \IENCEDORA será convocada para assinar o contrato. no
pruzo máúmo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocaçào c nas condiçôes estabclecidas
ncstc Edital e scusAnexos.

11.3. E Íacultado a Prdeitura Municipal dÍ: SÀO BERNARDO/\Í-{, quando r convuada nào comparecer no prazo
cstipuladn no subitem 1J.2, nào apresentar situação rcgular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, rccusar-se a

assiná-lo. injustíicadammte, convocir as I-ICITANTES remanescentes, na ordem de classificaçào, sem prejuizo da
aplicaçào das sanções cabÍveiq obsen'ado o disposto no subitem 11.3.

11.4. O prazo de convocaçâo poderá scr prorrogado, urna yea por igual pcúodo. quando solicitado pela parte,
durantc o seu transcurso e desde quc ocorra motivo lusiificado e aceiro pcla Prefcitura Municipal de SÀO
BERNARDO/MA,

14.1. A licitante quc ensejar o retardamento da cxecuçãtr do certame, nào mantivcr a proposta, falhar ou fraudar na
c-,{ecuçào do objeto licitado, comportar.sc dc modo inidôneo, fizcr dcclaraçào falsa ou cometer fraude fiscal,

12. NOS RECI.JRSOS

13. DAITOMCL§ÊÁÇÃO § CONVOCAÇÁO DÁ LICITA.\ITE VENCÉDORÁ

4 r
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garantido o direito prério da citaçâo e da arnpla ddesa, ficará imp€dida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de SAO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) ?moq cnqurmto perdurarem os motivos
determinantes da puniçào ou até quc scja promovida a reabilitaçào pcrante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensào de licitar, o
LlClTAr''TE deverá ser descredenciado por igual período, sem prcjuizo das demais cominaçôes legais.

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

14.l.l. Ad\€rtência:

14.3.2

t4.3.3

t4 .1.4

14.3.5

14.1.6

I,{..1

Multa por atraso a cada i0 (rínta) dias. no pcrcenrual dc l0% (deu por ccnto), calculada
sobre o valor do conüato, caso nào sejam cumpridas fielmente as condiçôcs pactuadas;

Multa, moratória simples. cle 0,49o (quatro décimos por cento), na hipótese de amaso no
cumprimento dc suas obrigaÇÕes contratuais, calculada sobrc o valor da farura;

Suspensão temportuia de particirraçào em licitaçào e impedimento de contratar com
Administraçào por peíodo nào süprriDr a 2 (doÍs) anos; e

Declaraçào dc inidoneidade para licitar ou conrratar com a Admiústração Pública;

A aplicaçâo da sançào prevista no item 14.1.1, não prqjudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itens 14.1.2, l4.l.l e 14.1.4. principalmentc, sem prejuizo de outras hi1Írcses,
em caso de rcincidência dc ataso na entrcga do objeto licitado ou caso haja cumulaçào de
inadimplcmento de eventuais cotas mensais. s\pressancntc previstas, facultada a delcsa
préüa do interessado. no pra:o de l0 (dez) dias úteis.

As sançôes prelistas nos itens 14.3.1, 14.1..í c 14.j.5, poderào ser aplicadas conjuntilmente com
os itens 14.3.2 e 14.3.3, faculrada a defesa prér'ia do intcrcssado, no prazo dc I0 (dez) dias
úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecuçào de que tata o itcm 14.3, resen a's{: Ào órgào conmatante o direito de optar pcla
ofena que se apresentar como aquela mais vantajosa. pela ordem dc classificaçio, comuúcando'se, cm seguida, a

Comissào Permanente de Licitaçào - CPL, para âs providências cabiveis.

14.6. A segunda adjudicâtfuia, ocorrendo a hip(itese do preço anterior, ficarri sujeita às mcsmas condiçôes
cstabelecidas neste Edital.

14 7. A :rplicaçào das penalidades preústas nesta cláusula é de comlxtência exclusiva da Prefeirura Municipal dc
SÁO BERNARDO/]\(A

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necçssário indicar dotaçâo orçamcntáúa, que somente será exigida
para a formalizaçâo do contrato ou outro ínstrumento hábil, conforrne o Árt. 70, §2o do Decrero Fcderal n0 7.892/2011
e alteraçÕes.

r6.t.
vlI

Â contrataçio do objeto Iicirado será efetivada mediantc Conrrato, conforme miluta constantc no,{nexo

16.2. O contrato, que obedecerá às condiç(lcs estabelecidas ncstç Edital c seus Arexos. cstará r.inculado
intcgralmente à este irstrumento, implicando na obrigatoriedadc da fcitantc vencedora em cumprir todas as

obrigaçõcs e condiçôes de fomecimcnto especificadas neste Edital c scus Ánexos.

l6.i O presente Edital e seus Ancxos, bem como a p()posta do licitante vcnccdor destc certame, farão partc
intcgrantc do Contrato, indq>cndcntc dr trans{riçào.

16. Do.CÔNTRÁT'}
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17.1. Ocorrendo dcscqui.librio econômico'financeiro do contrato, a Administraçào podcrá rcstabeleccr a re'laçào
pactuada, nos termos do art.65, inciso II, alinea d, da Lc-i no 8.666/93, mediante comprovaçào documcntal e

requerimcnto expresio do l. ont rarJdo.

18.1. Os serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidâde especificadas no
Tcrmo dc Referência - Anoxo I deste Ediral, sendo que a inobscrvància dcstas condlçoes implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo dc reclamaçào por parte da inadimplcntt. A Contratada obriga-se a substituir Os serviços que
porvcntura nào atendam às especificaçÕcs, sob pcna das sançÕes cabÍvcis.

18.2. Os serviços deverào ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades dos
alunos ü rede municipal de Ensino c scrào executadas conforme ordcm de Fornecimento/Scrviço.

18.1. Os serviços deverão ser entregucs/executados no lmal indicado no Tcrmo de Referência.

19.1. O pagamento será eferuado mrnsalmente, refercr,rc aos serr iços Fornecidos, após a comprovaçào dc que a

emprcsa contratada está em dia com as obrigaçoes pcrante ( Sistema dc Scguúdade Social, mcdiantc a aprcscntaçio
das Ccrtidoes Negativas de Débitos como o INSS, FGTS c CNDT- Ccrtidão Negativa dc Débitos Trabalhistas, no
prazo nào superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execuçào do Objeto, deridamcnte
atcstada pelo setor competente. Será r,criÍicada tambcm sua regularidade com os Tributos Federais. medianre
aprescntlçào da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidào Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuiçoes Federajs e DÍúda Ativa da União.

I9.2. E vedada expressamente à realizaçào de cobrança dc forma diversa da cstipulada ncstc Edital, em espccial a
cobrança bancáúa, mediante boleto ou mcsmo o protesto de tÍrulo, sob pcna de aplicaçào das srmçÕes prcyistâs
nestc instrumento e indenização pelos danos decorrentcs.

19.1. Ncnhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mcrrmlr se encontre cm §tuaçào irregular cm

desconformidade com item 19.1.

20.L Qualquer pedido de esclarecimento em relaçào a eventuais dú\'idas Da interpretaçào do presente Edital e

seus Arcxos deverá ser cnúado, ao Pregoeira responúyel por esta licitâçào, exclusivamente no endereço do Portal
de Compras Públicas https://r,r,r.w.comprasbr.com.br, ató '1 (três) dias úteis anter:ior à data fixada no preâmbulo, as

solicrtantes de esclarecimento devem se identificar devÍdarrrente incluindo cpf ou cnpj.

20.l.l.Em hipótese alguma serào aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serào comunicados a todas as demais empresàs quc
tenham adquirido o presente Edit .

20.1.1.O Pregoeira responderá aos pedidos de esclarei:imcntos no prazo de dois dias úteis. contado
da data dc recebimcnto do pedido, e podcrá rcquisitar subsidios formais aos rcsponsár'eis pela elaboraçao do cdital c
dos anexos.

21.1. ConÍorme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, atê Lll (três) dias úteis antcs da data fixaü para
recebimento das propostas qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório destc Pregào. sendo que tais
impugnacões deverâo ser manifestadas cxclusivamente por meio elctrônico através do Portd de Compras Públicas
no cndcrcço eletrônico, https://www.comprasbr.com.brno prazo mencionado.

I COMPOSI I I CO.FINÁNCEIRC]

18. l)O TORNECIMII\€TO § LOCAI DA ENTREGA

I9. I)OPÁGAMENTO

DO§ PEDIDOS DE E§CLARÊCIMENTOS
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21.2. A impugnaçào nào possui e[eito suspensilo c caberá ao Pregocira. auxiliado pdos responsáveis pela
elaboraç.io do edital e dos aneros. dccidir sobre a impulplçio no prazo de dois dias útris. conrado da data de
recebimcnto da impugnaçào, conformc cstabelecido no § l§ do art. 24 do Dccreto 1002,í/l9t

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convmatório, será designada nova data para a realização do certamr;

21.4. ,-\s impugnaçÕcs protocoladas intcmpcstivamentc "crào clcsconsidcraclas.

21.5 As cmpresas que nâo entrarem com o pedido de IMI'UGNAÇÁO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do
Decreto 10024/19, ou paniciparem do prcs.nte certame automaticamentc estão concordando com todas as cláusulas
e regras preústa nessc Edital.

2).1. Os casos nâo preüstos e as duvidas deste Editiü scrào resoh,idos pela Comissào Permanente de Licitaçào.
com ba*- à legrslaçao quc se aplica a modalidade Pregâo, rcb a égide da Lci n0 10.520/02 e subsidiariamente. no que
couber. as disposiçôes da Lei na 8.666/91 c suas alteraçÕes posteriores.

)2.2. Ftca assegurado a Prefeitura Municipal de 5ào Bcrnardo/N'Í.4 dircito de. no intcrcssc da Adminisraçao,
anular ou rerngar. a qualquer tempo, no todo ou em parte, a prcsentc licitaçào, por razôcs de ilteresx- público
decorrcntc de fato supcneúente devidamcnte comprovado, pertinentc c suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocaçào de terceiros. mtdiante pareccr cscrito e devidamente
funrlamcntado.

22.1. A panicipação neste Pregão implicará na aceitaçào inte5gal e irretratárel de suas noünas e obscn ância dos
preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de , npugnaçãr.r e cle recurso.

22.4. O objeto da prcsente licitaçâo podcrá sofrer acróscimos ou supressôcs, conformc prcvisto no § la do Art.65
da Lci 8.666/93.

22.5. Nio havendo expcdiente na data fixada para a abenura da scssio da licitaçâo. ou Lxorrendo qualqucr fato
supen'enrente que impeça a realizaçào do cc-rtame na data marcâda, a scssio será automaticamcnte transfcrida para
o primciro dia útil subscquente, no mcsmo local, endereço detrônico e horário alteriormcntc cstabelecidos. desde
que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais nào essen.iais nào importará no afastamento do Licitante. des<Ie que
sejam possiveis as uúeriçôes das suas qualificações e a exata compreensào da sua proposta, durante a realização da

sessào púbJica deste Pregào.

221. C.',rso seja necesstuia à interrupçào da sessào, os autos do processo ficarào sob a guarda do Prepioeira, que

designará nova data para a continuaçâo dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, cstarào à disposiçào dos hteressaclcrs, gratuitamente. no endereço do Portal
de Compras Br- endereço htrps://srrrv.comprasbr.com.br.

22.9. L) fomecedor de outra Unidade da Federação der erâ, por ocasiâo da entrega dos matedais, apresentar, a

declaraçào de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Sec, eraria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado que
haja tributado a operaçào.

23.1. Constituem ancxos do edital e dclc fazem parte integrante, inclcpendentemente de transcrição, os seguintes

2l.l.l Anexo I - Termo de Referência.

23.l.2Ancxo tI - Modekr dc Declaraçao de cnquadramento dc ME/EPP

ancro\:

}ES GERÁ1S

2r. Dos.ÁN§xos
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PREFEITURÀ MUNICIP.AL DE SÃO BERN.{RDO
ESTADO DO M,TN,qNHÀO

PR,,\ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ T'" 862 - CENTRO _ SÃO BER\ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

23.1.3 Anexo lll - Modelo de Declaraçâo de inexistência de impeditivos

23.1.4 Áaexo lV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

2].1.5 Anexo V - Modelo de Declaraçào que nào (mprega menores

23.1.6 Anexo Vl - Modelo de Declaraçào Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços

22].8 Arexo VIll - Minuta do Contrato

sÁo BERNARDo/ NÍ4. (4 de novembro de 2022.

Pregoeira Muúcipal
Eliza dos Santos Araújo Lima
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PREFEITI]RÂ MUNICIPAL DE SÁO BERNÀRDO
ESTÂDO DO I\GRANHÁO

PRAÇÂ BERNARDO COELHO DE ALMEID{ I" Eó2 _ CENTRO _ SÃO AERNARDO,/NIÂ
CNPJ: 06.125.389/ffi01-88

. ÉDITAI- DE LICITAÇÁO
PREGAO EI ETRONICO SRP NO 048/2022

ANTXO I

Objeto Rrgistro de Preço para futura execuçào dos serviços de sanitizaçâo e dedetizaçàe, para atender as ncccssidadcs
da Prefeirura Municipal de Sào Bernardo/Ma.

I-OTE I
ITEM ESPECIFICAÇOES UNlDADI: Qm P, L'\IT P, TOTAL

I

DESINSETIZAÇÀO, DESRANZAÇÀO E

DESCUMPINIZAÇÀO DE AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNOS

N,IT 200.0tN

CONTROLE DE PLAGAS E ENDEMIAS ElVÍ

ANÍBIENTES EXTERNOS CONTR{
DENGUE. CHICLINGUN}IA E OUTROS
\/ETOR!S COM MINI GERADOR
VEÍCUTAR (FUMASSÊ)

\t 101r.000

l
DESTNTECÇÃO (SANTIZAÇÀO) CONrR{
II,{CTtRICAS, fL'\COS. MOFOs, I' VIRUS
DE AMBIENTES INTERNOS E EXTIRNOS

Nll 150.000

l
DESINfECÇ,{O (SANINZAÇÂO) CONTRÁ
BACTERIAS, FT NGOS, \IOFOS F \ iRI S Dt-
AMBIENTES EXTERNOS COM MINI
GERADOR VEiCULAR (FUMASSÊ)

\t l(ri].000

*os quantit;ltivos ex?ostos nesta planüa sào meramcnte estimativos. cahcndo a administraçao pública do lrlunicipir'r de
Sào Bernardo/Ma a decisào dc contratar num todo, cm parte ou até mcsmo nâo contratar os itcns aqui especi[icados.

LOTE II
OTI) P TINIT P, TOTALITE N,l FSPFCIFICACOFS UNIDÁDE

l \ IT 2L)00I I\{PEZÁ FOSSAS SEPTICAS

I,IMPEZA DE CAIXAS DE C,ORDURAS E
TUBULAÇÔES

\1r i00

1
LIMPEZA DE POÇOS TUBI]LARES COM
ANAI,ISE DA QUALIDADE DA ÁGUA

1000NI

.1 LIMPEZA DE CAIK{ D-ÁGUA \ Í1 l0tr0 I

Recurso
Financciro

Recurso Próprios e Federal

Dotaçáo
Orçamentária

Dotaçào Orçanentáúa:
Na Licitaçào para regisEo de prcço não é necessário indicar dotaçâo orçamentária, que s^.)mcntc será

eúgida para a formalização do contmto ou outro instmmento hábil, conÍorme o Art. /. §20 do
Deçrcto Fcder, no 7.892'2011c rltcraçocs

Justi[icariva/
objetivo

Considerando a necessidade de manter em plenas condiçôes de uso, consen'ação e manutenção de
bens materiais e prediais, sanitárias, de higienizaçào e limpeza das instalaçôes da CONTRATANTE
como as coiúas, depósitos de gêneros, almoxarifados. áreas externas e salas adminisrrativas sob a
sua adminisrraçào, sem a presença indesejár'el de insetos. bactérias. proporcionando assim ambiente
agradávcl para o desempenho das atividades cssenciais e administrativas, constatamos a ncccssidade
de elaboraçào da licitaçào.

JUSTIFICÁ'SE a prestaçào dc se'rviços 'alendo sc do Sistema de Rcgistro de Preços cm urtude do
exato cnquadramento üs ncccssidadcs das sccretarias municipais nos rcquisitos fundamcntais para
utilizaçào desse sistema, a saber, bens ou sen'iços de aquisiçào freqüentc, quantitatiro que nào se

TERMO DE R§FERENCIÁ

I
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PREFEITURI MUNICIPAL DE SÃO BERNAR-DO
E§T^DO DO M,{R.{XH.iO

PR{ÇA BERNARDO COELIIO DE ALMEIDA N" 862 . CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

pnde definir preriamente com sxatidão. necessidade de entregas parceladas e a pluralidade de orgaos
beneficiados, ou seja, outras Sccretarias c u órgàos públicos poderâo uri]izar os preços registrados na
correspondente Ata. para arendimento da Prdeitura de São Bernardo.

Mgência do
Contrato

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência dc l2(do:e) meses.

Prazo de Entrega
Entrega: Conforme Ordem de Serviços
Prazo: 15 (quinze) dias útcis após a Ordem de Fomccimento. Prazo irrevogável. O Dcscumprimento
cstá sujeito as sançôes administrativas e penalidadcs contidas no irem 14,do Edital.

Adjudicaçâo Por lotc
I-ocal de entrega Scdc da Prefeirura \íunicipal dc São Bernardo/\1a.

Unidade
Físcalizadora

Sctor de Compras e Contratilçôcs da Prefeitura ivÍunicipal

Sccrctário Mudcipal
Francisco das Chagas Can alht.r

I
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PR-EFEITURA MUNrcrp^L DE sÃo BERN^R-Do
ESTADO IX) M,,\RANHÂO

PRAÇA BERNARDo CoELHo DE ALMEID,I N" 862 _ cENTRo _ sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

. EDITAL DE LICITAÇAO
PREGAO EI-ETRONICO SRP Nq 048/2022

ANEXO II

Ilma. Sra.
Pregocire e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDOII\4{

RCf.: PRFGÀO ELE]RÔNICO SNP N"O+A/:O::

Prczados Seúorcs.

(nomc da rmpresa) , CNPJ na _, sediaü em

_ (endcreco comoleto) ,, por intcrmédio dc seu reprcsentantc lcgal Sr(a)
portado(a) da Carteira dc Identidadc no c do CPF n! rcquer a \/ossa Seúoria o
arquivamento do presentc insrrumenro c declara. sob as penas da lci, que se enquadra na condiçao dr EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, nos tcrmos da Le'i Complemcntar n" l2l, de l4l12/2006. Ctidigo do ato: jl6 Dcscriçào do Ato:
ENQUADRAMENTO DE EMPRiSA DE PEQUENO PORTE

dc de 2022

(nome, cargo c assinatura do reprcsentantc lcgal da proponentc.
em papel rimbrado da emprcsa, derídamcnre identiÍicado)

(Obsen açào: em caso afirmativo, assinalar a ressah'a acima)

ADXÁME'NTÔME,IEPP
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pREFEITITRA MUNICIpAL DE sÂo BERN^R_Do
Esr^Do Do M^R{NH.io

PR,{Ç1T BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 . CENTRO - SÃO BtrRNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDTTAI DE LICITAÇAO
PREGÃo ELETRôNICo sRP No 048/2022

ANÊXO III

[lma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeirurl Municipal de Sào Bernardo/MA

RCf,: PREGÀO EI-ETRÔr,\ICO SRP NO 048i2022

Preados Seúorcs.

(nomc da
emprcsl) , CNPJ no _, DECLARA, soh as penas da Lei, nos tcrmos do § 2o, do an. 12, da Lci no

8.666/93 que até esta data, nâo ocorreu nenhum fato sufrerveúente que seja impeditivo de sua habütaçâo na
licítaçào em epÍgrafe.

(. .), ... d". de 20ll

(nome, cargo. c assinatura do representantc lcgal ü propxrnentc.
cm papcl timhrado da cmprcsa, dcvidamcntc idcntificado)

O abaúo assinado, na qualidade de rcpresentante legal da emprcsa
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PRIFEITURA MLTNICIPAL DE SÀO BERNARDO
EST^DO DO \4AR{r\i H.ÀO

PR{Ç..{ BERNARDO COELHO DE ALMEID \ :!'862 _ CENTRO . SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06. I 25.iitl9/0001-88

. EDITA] DE T-ICITAÇÀO
PREGAO EI-ETRONICO SRP NO 048/2022

ANEXO IV

IIma. Sra.
Prcgoeira c demais mcmbros da CPL
Prefeitur;r Municipal de Sào Bemardo/MA

Rcf.: PREGAO ELETRONICO SRP N4048,'2022

Prezados Senhores,

por intcrmédio de scu rcpresentante lcgal Sr(a)
__(nome da cmpresa)_ . CNPJ n0 _ . scdiada cm _ (cndcreço complcro)_.

. portador(a) da Cartcira de Identidadt no

e do CPF n0 , DECIARA, que tem plcno conhccimento do retêúdo Edital c scus
Alsroq bem como, que recebeu todos os documentos c inÍilrmaçôcs ntcessiirias, os quds pr)ssibilitaram a correta
elaboração da respectiva proposta comercial, e por nào impugnar o prcscntc Edital conlr)rme arr. 2.1 do Dccrcro
10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por [im, que aceita e se submere à todas as condiçóes
estabelecidas no referido Edital e anexos. aMicando de recorrer de qualquer ação contra o rcferido edital. Por ser
expressâo da verüde, firmo a presente.

clc clc l(lll

(Obscnação: em caso afirmarivo, assinalar a ressalva acima)

DO

(nome, cargo, c assinarura do rcnrcsentantc lcgal da proponentc.
em papel timbrado da empres r. dsidamente idcntificado)



Í'-^^ôêai.

Folha: -
Rubrica: , -

PRtrFEITUR{ MUNICIP,TL D[ SÂO BER\,{RDO
ESTADO DO tt.,rnql g.i«-l

PRA.ÇA BERN^RDo coELHo DE ALMEID^ N" 862 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE I,ICITAÇAO
PREcÀo ELETRôNICo sRP No 048/2022

ANEXO V

l1ma. Sra.

Prcgoeirl e demais membros da CPI
Prcfeiturir Municipal de São Bemardo/MA

RC[,: PREGÀO ELETRONICO SRP NOO48i2O22

Prr:ackrs Senhores,

sediada cm
(endereço comnleto) , por intermédio dc scu reptescntante legal Sr(a)

ponador(a) da Carteira de Identidadc no

disp:sto no inciso V do an. 27 da Lei no 8.666, de 2l dcjulho de 1993. acrcscido pela Lei no 9.854. de 27 dc outubro
de 1999. que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em rabalho noturno, Irdgoso ou insalubre e não emprega
menor dt 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condiçao de aprcndiz ( ).

dc 2022

(nome, cargo, c assinatura do rcprcsentante lcgal da proponente,
em papel timbrado da emprcsa, deridamentc iclentificado)

(Obscn'açao: em caso afirmativo. assinalar a rcssalva acim;L)

(nomc da emDresa) CNPJ no

c do CPF n" . DECLAR.A.. para fins do

EM CUMPRIMÊNTO AO DISPOSTO NO
INCI§O XXXIII M ÁRT. 7§ DA CONISTITU 1

DECLANÁÇ
,o FED§RÂL
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PREFEITUR,\ MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
Est ADo Do MAR{NHÀo

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEID,\ ]T'E62 _ CENTRO _ §ÃO BERNARDO,MA
CNPJ: 06.125.339/N0l-88

EDITA-L DE LICI'I'AÇAO
PREGÀO ELETRONICO SRP NA 048/2022

ANEYO \4

IIma. Sra

Prcgocire
Prcfeitura

e dcmais membros da CPL
Vunicipal de Sao Bernardo/\4A

RCf.: PREGÀO ELETRONICO SRP NOO48/2022

Prezaclo-. Scúores.

nolne
com

ponador( a) da Carteira dc Idcntidadc no c do CPF n" DECLARA, cumprir os

rcquisitos de habilitação e que as dcclaraçôt s informadas sào verÍdicas, conformc parágrafos 4 c 5" do art 26 do

dccreto 1r.1.02,íi 2019

cm
por intermédio

CNP.I no

de 2022

sediada cm

de scu representante legal Sr(a)

(..)... .de

(nomc. (arqo. c ascinatura do rcprescntantc legll da proponcnrc.

cm pap.'l rimbr.rdo d.r cmprei.r. dcüdrmcnt c ident rltc.tdo)

(Obsen'ação: ein caso afirmativo, assinalar a rcssalva acima)

.Cll)§ECráRl
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PREFEITURA MUNTCIPAI DE SÂo BERN,{RDo
EST^DO Do N.t_{R^NHÀo

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEID.\ N" 862 _ CENTRo _ sÀo BERN^RDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaçào no Dirírio oficial da União ou do
Estado do Maranhào ou do municrpio de SÂO BERNARDO/MA,/MA

Pelo presente instrumcnto, o Municipio de Sâo Bcrnardo/lvlA, Estado do i\,lar:rnhào. com scdc
admini$rativa, na Prefeitura Municipal, Iocalizada na
Ínscúta no CNPJ sob o n0. _, representado ncste ato pelo gcsror responsi\d

, inscrita no CNP| sob o noRESOLVE, regrsrrar os prços da empresa
sede na

_, com
CEP: , cidaclc rcprcsentada pelo

, nas quantidades estimadas na seçào quatro desta Ata de Registro dc Preços, de acordo
com a classificaçào por elas alcançada por lote, atcndendo as condiçÕcs previstas no instrumento convocarório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando'se as partes às normas constantes da Lei no. 8.666/91, Lei no
10.520/2002, Decreto no 10.024/19, Lci Complcmcntar n0. 12112006 ç suas alteraçôcs, e em conformidade com irs
disposiçôes a seguir:

l.l - A Presente licitaçào tem por objeto o Rcgistro de Preço para execuçào dos sen'iços dc sanirizaçào c
dcdetizaçào, para atender as necessrdades da Prcfcitura lvÍunicipal de Sâo Bcmardo/Ma, corformc condiçôcs c
espccificaçÕes constantes nesta Ata. rlo Eütal e seus ancxi s.

Ll.l Este instrumento nâo obriga aos ORGÀOS E ENTIDADES a firmarcm conrraraçócs nas quantidadcs
estimadas, podendo ocorrer licitaçÕcs especilicas para aquisiçiio do(s), obedccidas a legiüçào pcüinente, scndo
asscguraú ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condiçóes.

2.1 - A Ata de Regtstro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utüzada por qualquer órgào ou enridade da
Administraçào inclusive autarquias federais, cstaduais ou municipais de óryãos públicos, estatais ou ainda de
regime Próprio que nào teúa pamicipâdo do certame licitrtório mcdiantc previa consulta ao órgão gcrenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que nâo participaram do registro de preços. quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgào gerenciador da Ata, para que cste indique os
possiveis fomecedores e respectivos preços a serem praricados. obedecida a ordem de classificaçào.

2.3 - Cabera ao fornecedor bendiciário da Ata dc Registro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas,
oPtar Pela aceitação ou nâo do fornecimento, indepcndentementc dos quantitativos rcgistrados em Ata, desde que o
fornecimento nào prejudique as obrigaçoes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contrataçõcs adicionais. não poder;io excedcr, por órgào ou por entidadc, a 50% (cinqucnra
por ccnto) dos quantitativos regrstrados na Ata dc Registr'o de Prcços durantc sua vigencia, e ainda o quantitati\o
dccorrentc das adesões à ata de registro de preços nÀo poderá cxccdcr, na totúdadc, ao dobro do quantitativo dc
caü item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador c para os órgàos participanres.
independentemente do número de órgàos nâo participantes que, desde que deúdamente comprovada a uantig"m e
o cumpímento ürs exigências da legislação úgente

EDITAI- DE LICII-AÇÃO

ANEXOMI

MINUTA DA ÁTÂ DE REGI§r:&O DE PREÇO§ N'§

I

t1 á



PREFEITUR{ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO ',LÀR{N H-q.O

PR{ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEID \ N'862 _ CE§'TRO - SÂO BERNARDOiMA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

3.1 - O gtrcnciamcnto destc instrumento caherá a Prefcitura N{unicipJ dc Sao Bcrnardo/N4-A

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) mes€l contados a partir de sua publicaçào no Jornal Oficial do
Estado/ Ir'{A.

3.1 - A Secretaria participante desta Ata de Rcgisüo dc Preços é a Secretaria Municipal de Educaçào e demais
Sccretarias Muúcipaisi

4.1 - O preço a quantidade c a especificaçâo dos serviços ou pr(rdutos registrados ncsta Ata encontram-sc indicadrrs
na rabeie ahaixo:

EMPRESA DESCRIÇAO
DO ITEM

MARCA, UirI) QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAI

5.1 - Os itens regisrados dcverào ser executados conforme termo de refcrência do Edital clc forma fracionada (se

necessário) c conforme forem solicitados pclo setor comPeteltc.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitaçâo c pedido efetuado pelo depanamento de

compras da Prefeitura Municipal de Sào Bernardo/MA.

6.1 - Executar o fomeçimento dentro dos padroes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificaçôes do edital, responsabilizando:se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento das

condiçôes estabelecidas.

6.2 Prestar os csclarecimentos que forcm solicitados prlr Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a

atender prontamente, bem como àar ciência mediatamente e por cscrito, de qualquer anormalidade que vcrilicar

quando da cxecuçâo dos atos de sua rcsponsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidadc do fomecimento, inclusive

considetados os casos de greve ou para.lisaçào de qualquer narureza;

6.4 - A falta de quaisquer itcns cujo fomecimenro incumbe ao detentor do prcço tcgistrado, nào Poderá ser alegada

como motivo de-forçá maior pari o auaso, má execução ou inexecuçâo dos sen'iços objeto deste edital_ e não a

eximAá das penalidaàes a que esta sujelta pelo não cumpri'nento dos prazos e demais condiçÕes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer altcmçâo ocoffida no cndereço. conta bancária e

outrasjulgadas necessáías para o recebimcnto de correspondência;

6.ó - Respeirar e fazer cumpúr a legislação de segurança e Administraçào no trabalho, Previstas nas normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeiro cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente. os ônus

dccorrentes. Tal fiúalização dar-se-á independentemente da que será excrcida por esta Prefeitura]

6.8 - Indenizar rerceiros dou à própria Prefeitura em caso -l: ausência ou omissão de fiscalizrção de sua Parte, pelos

danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as mcdidas prevcntivas, com

fiel obsen,incia às exigências das autoúdades çompctentcs e às disposiçoes legais vigentcs;

; 'icco3to:
FC!hz:
KUD'EI:

I
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PR-EFEITUR\ \IT]NICIPÂL Df SAO Bf R\.'AR-DO
ESTADO DO MAR^.N II-iO

PR{ÇA BERNARDO COEI,IIO DE ALMEID.\ 5'" 8ó2 CINTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNP.I: 06.125.389/0001-88

6.9 - Fornecer Os serviços. conforme estipulado neste edit. I - dc acordo com a propnsta apresentada;

6.10 - C) atraso na execuçâo caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Áta.

7.1 - Convocar a licitante venccdora para a retirada dâ Ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empresâ a ser contratada todâs âs hformações e esclarecimentos que venham a ser soljcitados
relativamente ao objeto deste Edital:

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôcs estabeleridas neste Editalt

7.4 - Notilicar por cscrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade consratada durante o recebimento
do objetot

7.5 - Nenhum pagamenm será efetuado à emprcsa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçào e

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador dc direito a reajustamento de preços ou a arualização monctáriai

7.6 - Não haveú, sob hipótes< alguma, pagamento antecipircro;

7.7 - Fiscalizar a exccuçâo das obúgaçôcs assumidas pelo ct.rntratado.

8.1 - O pagamento será efetuado aré 30 dias após a emissão da nota fiscal deridamcnte atestada pcla Secret.rria
responsá\'d;

8.2 - O Connatado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal,,'fatura, descrição do item fornecido, dc
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preçc.

8.1 - Caso con*atado alguma irregularidade nas notas fiscais em [atutas, estas serâo dcvoh'idas ao forncccdor. para
as necessárias correçôes, com as ÍnÍormaçoes que motivaram sua rereiçâo, senflq o pagamento realizado após I
reapresentaçâo das notas fiscais em famras.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOPJCONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçoes,
nem implicârá aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de rítulo descontado. ou por meio de cobrança em bamco, bem como. os
quc forem negociados com terceiros por intermédio da opciaçào dc'factoring";

8.6 - Ás despesas bancárias decorrentes de traníerência de valores para outras pmças serâo de responsabiiidades do
Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ào inalterados pelo periodo dc vigência da presente Ata, admitida a reüsào no
caso de desequilÍbrio da equaçào econômÍco financeira inicial deste instrumento a paúir de dererminação
muoicipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percenrual determínado.

9.2 - Os preços registrados que sofrercm reúsào nào poderiio ultrapassar os preços praticados no mercado.
mantendo sc a diferença percentual apurada entrc o valor nriginalmcnte constante da proposta c aqucle rigentc no
mercado à ópcrca do registro;

9.1 - Caslr o preço regisrrado seja superior à média dos preços de mercado. a Prefeitura solicitará ao fomeçedor,
mediante correspondência, rcdução do preço registrado, dc forma a adequá-la.

ATt tólTT
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9.4 - Fracassada a negociaçào com o primeiro colocado a Prefeirura poderá rescindir esta Ata e coni'ocar, nos tcrmos
da legislaçâo úgente, e pelo preço da primeira, as demais cmpresas com preços registrados, cabcndo rescisio desta
ata dc registro dc preços c nolalicitaçào em caso de fraclsso na nlgociaçào.

9.5 - Será considerado compatÍveis com os de mercado os prc\os rcgistmdos que forem ipgais ou inferiores à média
daquc.lcs apurados pela Prcfeitura.

10.1 - A presente Ata de RcgÍsro de Preços podcrá ser cancclada dc pleno direito, nas seguinres situaçôes;

a) Quando o fomecedor nào cumprir com as obrigaçóes con$antes no Edital c nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quantlo o fomecedor der causa a rescisào administrativa da Nota de Empeúo decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XIt, XMt e XVIII do an. 78 da Lei 8.666/93;

c) cm quaisquer hipOteses de execuçào total ou parcial da requisiçio/pedido dos serviços decorrente deste rcgistro;

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

e) por razÕes de interesse público deúdamenre demonstradas e j ustificadas;

f) descumprir qualquer dos irens ü cláusula seyta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado. o forn,:edor scrá inÍormado por correspondência, a qual scra
juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.1 - n'o caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o cndereço do fornccedor, a comuúcaçào será fcita por
publicaçio no -lomal Oficial do Estado/NIA, considerando-se cancelado o preço rcgÍstrado a partir da última
publicaçio.

10.4 - A solícitaçÀo do fomecedor para cancelamento dos preços rcgistrados poderá nio ser accita pela Prefeitura,
facultando-se a esta neste caso, a aplicaçào das penalidades preústas no Edital.

10.5 - Havendo o cancclamento do preço rcgistrado, cessarão todas as ati\idadcs do Fomeccdor, relativas ao
íomecimcnto do item.

10.6 - Caso a Prefeitura nào se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critéúo, poderá
suspender a sua execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integralmente a
condiçào contratual túringida.

10.7 - A Ata de Regisrro de Preços será cancdada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem hcluir todos os custos c despcsas, tais como: custos dirctos e
indiretos. tributos incidentes, taxa de administraçào, serr iços, encargos sociais. rrabalhistas, seguros, fretes. lucro e
outros necessários ao cumprimenro inregral do objeto dcsta Ata de Regrstros dc Preços.

: 'íccosso: . r
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l2.l - O descumprimento iajustificado das obrigaçoes assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art.86 da Lei 8.666/91, hcidentes sobre o valor da Nota de Empeüo, na forma
seguintel

a) aüaso ate 05 (chco) dias, multa de 02% (dois por cento);

lS PÉNl LID'ÁDES
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b) a partir do 60 (sexto) ate o limire do l0o (decirno) dia. multa de 04ryo (quatro por cento), caractcrizando-se a

inexecuçào total da obrigação a pârtir do 110 (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sançôes cominadas no an. 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela incxecução total or: parcial do

o§cto adjúüiado, o MunicÍpio de SÀO BERNARDO/MA, atra\'és da Secretaria Municipal de Adminisrraçio
podera, gárantida a préúa e àmpla defcsa, aplicar à Conrrataü multa de até l0qo (dez Por cento) sobrc o valor

adjudicado;

12.3 - Sc a adjudicatríria recusar,se a retirar a nota de er,penho injustificadamente ou se não apresentar situaçào

regular n,, ato d, feitura da mesma, garantida prévia e ampra defcsa, sujeitar-se-á as seguintes pcnalidades:

12.3.1. Multa de até l07o (dez por cento) xrbre o valor adjuücado;

12.3.2. Suspensâo remporária de participar de licitaçÕes e impedimento de conrratar com o Municipio de SÀO

BERNARDO/MA, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licirar ou conrratar com a Admiaistração Pública Municipal.

I2.4 - A licitante, adjudicatária ou contrarada que deúar de enrregar ou apresentar dcrcumentação falsa exigida para

o certamc. ense.iar o ietardamento da execuçáo de .eu objeto. náo manrivcr a ProPosta. falhar ou fraudar,na execuçáo

do contr.rto, .árpor,", se dc modo rnidonco ou cometcr fraude liscal, garanrida prcvta c ampla defcsa. ttcará

impedida de lir itar e conrratar com o Municipio pclo pra:o dc ate çinct, ano. c. .c for o caso. ,' \4unrcrpio dc S AO

ÀÉhflanOOlua solicitará o scu d"".rederrciirmento do Cadastro de Fomeccdorcs do Estado por igual perlodo'

sem prejuizo da açào penal correspondcnte na forma da lei:

I2.5 - A multa cventualmente imposta à contratada será automaticamcnte dcscontada da fa ra a qle fizcr.;us,

acrescido de iuros moratóúos de 1% (um- por cento) ao mês. Caso a contratadâ nào tenhâ neúum valor a receber

ã.ri" À.1." ,ü e..f"irura Municipal dà SÀb srnNÁnoo'MA, ser-lhe-á concedido o prazo deo5 (cinco) dias uteis'

contadoi de sua intimaçâo, para keruar o pagamento da n,rlta' Após esse prazo. nào sendo, efetuado o Psgamento'

seus dados serào encamiúados ao órgào àríp"r*r. p^t" qre scjá inscrita-na divida ariv.r do Municrpio, podendo.

ainda a Prcfeitura proceder à cobrânça judicial da rnulta;

12.6 - As multas preüslas nesta seção nào eximem a adjudi11111!1.1epa1aCi1 dos evenruais danos' lxrdas ou

prcjuízos que seu ito punÍvd venha causar ao l\Íunicipio de SÁO BERNARDO/MA'

12.7 - Se a Contratada nâo proceder âo recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

io,i*"çro po, pua. da Secreiaria Munici.al de Administração' o resPectil'o valor será descontado dos créditos que

esra pos.uir com a Secretaria Municipal d'c Admirustr]çá( c. se cstcs náo forem sulicicntcs. o valor que sobcjar scrá

encailinhrd,, para hscrição em Dividi AtilJ e Êxccuçào Pela Pro'uradorra Geral do MuúcÍpiLr;

12.8 - Do ato que aplicar penaiidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dlas út€is' a contar da :ltil'd'
ii i*rçã", p.aàa. i Administraçio re.onsidcrar sua deciào ou nesse Prazo encaminhá-la d.idamcntc rnlormada

para a apreõiaçâo e decisão superior, dentro do mesmo prazo

1l.l - As infraçôes penais ripificadas na Lei 8.666/93 sclâo objeto de processo judicial da forma Iegalmente Prerista

sem prejuizo das demais cominaçôes aplicáYeis.

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçÕes oriundas da presente Ata dc Registro de Preços, correrào à conta dt

àotaçào orçimentáúa do ano em curso, ou das demais qui Possam vir a aderir a Presente Ata' ás quais scràL)

elencadas em momento oporruno:

l5.I - As partes ficam, ainda, ad.stritas às seguintes disposiçÔes:
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I - Todas as alteraçÕes que se fizerem necessáiias serão registradas por intermédÍo de lar'tatura de termo aditivo a

present. Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técdca, iufidica e decisão sulxrior o Edital dc Pregào Etctrônico
ISRP nç.t)48/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vcdado caucionar ou utilizar o conrrato dccorente do presentc re€qstro para qualquer operaçào financcrra,
sem prelia e expressa autoúzaçâo da Prefeitura.

16.l - As panes contratantes elegem o Foro da Comarca de SAO BERNARDO/IvÍ,{. Estado do Maraúào. como
competcnte para dirimÍr quaÍsqucr qucstG:s oriundas dc presente contTato, inclusivc os casos omissoi que nio
puderem ser resolúdos pela via administrativa, renuncianc,o a qr.ralquer outro, por mais privilegiaclo que seja.

16.2 - c por estarem de acordo, as panes firmam a prescnte Ata. cm 03 (tres) iias de igual tc'or c forma para um só

efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/91.

SÀO BERNARDO/MA Iú4, dc 2022dc

:t16.&FaxÊo
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EDITAL DE LICITAÇAO
pRÉcÁo LLETRôNlco sRp No 048/2022

ANEXO VIII

CONTRATOPESRPNO /2022.
PROCESSO ADMINTSTRÁTTVO NO 2O22O57.CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE.SI
CELEBRAM A PREFEIruRÁ MUNICIPÁI DE SÁO
BERNARDO MA, ESTADO DO MARÁNHÀO F A
E:\|PRESÁ (..).

Por este instrumento particular, a PREFEITURÁ À'íUMCIPÁL DE SÁo BERNÁRDO/MA. situada à

.........................., SÃO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o no ......................... , nestc ato representaú pelo

prefeito municipa.l, Sr. ............................................, portador do Ccdula de tdentidade na ..... . ............ c do CPF n0

. .. ...... ..., â seguir denominada CONTRÁTANTE, e a emPresa situada na

inv:úta no CNPJ sob o no......... ............... neste ato representada pelo . ............ ., Sr. ..........................''

portador da Céãuh de Identidade no ............................ e do CPF no -........ ,.... .....-- a seguir denominada

tOf.JTnefeOe, acordam e justam firmar o prescnte Contrato, nos termos da Lci n0 10.520/02, Dc'creto no

10.024/19 c subsidiariamente, no quc coub,rr, is disposicocs da Lci no 8.666/93, assim como pclas cláusulas a

seguir l)xpressas:

CJáusula Pimeira - DO OBJETO:
l.l. Execuçào dos serviçosáe sanitizaçao e dedetizaçâo, para atender as necessidades da Prefeirura Municipal

de Sio Bemardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUI*DAMENTO IIGAL:
Li.tSc conúro tcm como amparo lcgal a liciraçáo na modalidadc Prcqáo flctrônico SRP n0 048 2022 t re8c st

pelas disposiçOe< .*p."r.r. n, Iei n; I0 520 02. Decrcro nv 10.024 l9 c 'ub.idiari.rmçnrc, no que coubcr, .rs

disposiço'c's da Lei no'8.666/93 e suas alteraçÕes posreíores e pelos prcceitos de direito púb)ico. A pr(rposta de

prcços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratatla o valor global de R$ 

- 

(..)

conforme clescriçào dos sewiços abaixo;

iTF\1 DESCRIÇÁO DO PRODUTO \ÍARC-{ L'\ QTDL V,UNIT \T TOTÂL

0l

!)l

0,+

(Tabela llustrativa)

Cláusula Quana - DOS RFCURSoS FINANCEIROS.

I
I tl

03 
1

I
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4.l.As dcspesas dcconentcs da plescnte licitação correriio por conta dos recursos cspeclficos consÍgnados no

orçamenro, classiÍicada conforme abaixo especificado e dr ,nais dotaçôes que por ventura se fizetem neccssátias,

através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAÇÃO:
Na Licirrçào para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será eúgida
para a formalizaçào do contrato ou ouro instrumento habil, conforme o Aft. 74, §20 do Decreto Fedcral n!
7.892/2011 e alteraçoes.

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAI DÁ ENTREGA:
6.1. Os scniços deverào ser enrregues, na qualidade. quiLntidadc e penodicidade cspecificadas no Termo de

Referêncil - Anexo I deste Edital, sendo que a inobsert'ancia destas condiçôcs implicará recusa sem quc caiba

qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. { Contratada obriga-se a substituir Os serúços que

porvenrura nâo atendam às especificaçÕes, sob pena das sançôes cabÍveis.

6.2. Os scrviços deverào ser fomecidos integrr mente c de forma ininteruPta.

ó.3.Os serúços deverão ser enftegues no local indicado em cada Termo de Referência. no horário das 09:00h
(oito horàs) às 12:00h (dor horas).

CIáUSU]A SétiMA _ DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamcnto será efctuado mensalmcntc, refercnte aos scrviços fomccidos, aPôs a comProvaçào de quc a

empreia contratada está em dia com as obdgaçôes P\:iante o Sistema de Seguriüde Social, mediante a

apresentação das Certidôes Negativas de Débitos como o L\jSS c o FGTS, no prazo não superior-a 10.(dnta)
dias, contados da entrcga da Nota Fiscal de fomccimento dos scniços, devidamenre atestada pelo sctor

competenre. Sera verificãda também sua regularidade com os Tributos lrederais, mediante apresentaçào <la

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidào Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contúbulçoes Federais e Diúda Ativa da Uniào.

7.2. É ved.rda expressamente a realização de cobrança de forma diversa dl estipulada nestcfdital, em especial a

cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o prore$o de tÍtulo, sob pena de aplicaçào das sançÕcs plc\istas

neste insuumento e indeúzação pelos danos decortentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CON'IRATADO caso o mesmo se encontle em situaçào irregular

perante a Seguridade Social e Tributos Fcderais, conÍorme item 7.1

7.4.4s Noras Fiscais deverào vir acompanhadas da respectiva ordcm dc fornecimr:nto.

cláusula oitava- DA RECOMPOSrcÀO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO'FINANCEIRO DO

CONTRATO:
8.1.C)correndo desequiJfbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabdecer a relação

pactuada, nos termÀs do art.65, inciso II, alinea d, da I :i no 8.666/91, medÍante comprovaçào documental e

requeriment o expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCAIJZAÇAO:
g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu prcposto para exercer as atiúdades de fiscalizaçao dos serviços

recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
lo.l.Consdruem direitos da Conrratante rcceber o objeto deste Contlato nas condiçÔcs aYençadas e da

Contratada perceber o lalor ajustado na lotma e Pra:o convencionados.
l0.2.Consrituem obrigaçôes da Contratada:

l) enrregar Os serviços às suas sxpensas, no local indicado na cláusula sexta do prescntc

conüato:
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II) fornecer Os seniços, rigorosamente nas espccificaçrlcs, prazos e condiçôes dcscritas na
Clausula I - DO OBJETO c Anexo [;

lll)Os serviços deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de proúmento
inintemrptamente, no casn de manutcnção sempre que requisitado conJorme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede muúcipal de Ensino .

lV) assumir todos os custos ou despesas ,uc se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes dcste Contrato;

V) Nâo transfeúr. total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
M) sujeitar-sc à mais ampla fiscali:açào por pane da CONTRÁTANTE, prcstando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às re(lamaçôes procedeltes, caso ocolram;
VIl)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo

de 02 (dois) dias úteis após a verificaçào do fato e apresentar os documcntos para a rcspectrva
aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de nâo
serem considerados:

Vtlt)arender âos encargos trabalhistas, preúdenciários. fiscais c comcrciais decorrcntes da
e-recução do presente contrato;

lX)manter durante toda a sxecuçào do Conrrato, em comparibüdade com as obrigaçôcs
assumidasi

X)a Contratada responderá. dc mancira absoluta c incscuúr'd pela perfcita condiçao dos sewiços
fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe rambém, a dos serviços
que nào aceitos pela fiscalizaçao da Contratante deverâo ser trrxados;

XI) serào de direta e exclusiva responsabüdade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrcga dos sen'iços e o uso indcvido dc patentcs c rcgistros.

l0.l.Consrituem obrigações da Contratantc:
I) fiscalizar c acompanhar a execuçào do ohieto dcste Contrato:
ll) eferuar o pagamento conforme cstipuladr rra Cláusula do Pagamentoi

Ill)designar senidor para acompanhar a execução dcste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualqucr ocorrancia rdacionada com a execução do

Conrrato.

ll.2.Nenhuma outra forma scrá considerada como prova dc entrega de documentt-rs.

Cláusula Decima Segunda - DA RESCISÀo DO CONTRÀTo.
l2.l.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direitcr, à Çntério da Contratante, indepcndentcmente de

lntsrposiçào judicial ou extrajudicia| em conÍormidade com o art. 55, inçiso IX, da Lei no 8.666/91 e suas

a-lteraçôes nos casos pre\istos rtos artigos 7 c 78 da referÍda lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS 9ANÇOES E PENALIDADES:
tl.l.Á licirantc que ensejar o retardamento da exccuçào do certame, nào mantiver a proposta. Íalhar ou fraudar
na exccucào do objeto licitado, componar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garanrido o direiro prélio da ciraçào e d{ ampla defesa. f':ará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Muúcipal de SÀO BERNARDO/MÁ, pelo prazo de atr'05 (chco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçào ou até que seja promovida a rcabütâçào perante a própria autoridade quc aplicou a

Pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diírio Oficial do Estado e no caso de suspensào de licitar,
o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perÍodo, sem prejuizo das demais comiraçôes legais.

I3.l.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO cstará sujeita às seguintes pcnalidades:
13.1.1. Advenência:

Cláusula Decima Pimeira - DA TROCA EWNTUAL DE DOCUMENTOS:
ll l. A troca eventual de documentos entre a Contratante c a Contratada, será realizada através <le protocolo.
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13.3.2

ll.3.l

t}.3.4

Il.l.5
I3.3.6

Multa por atraso a cada j0 (trinta) dias, no pcrcentual de l09o (dcz por cento), calculada

sobre o valor do contrato, caso nào sejam cumpridas Iielmcnte as condiçÕes pactuadas;

Multâ, moratória simples, de 0.4Yo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigaçtJes contratuals, calculada sobre o valor da fatura.

Suspensào temporária de participaçâo em licitaçào e impedimento de contratar com

Administração por pcriodo nào superior a 2 (dois) anos; e

Declaraçao de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administmçào Púhlica.

A aplicaçào da suçào prevista no itcm ll.l.l, não prcjudica a incidência cumulativa das

perulidades dos itens ll.l.l, IIII e ll.l.4. princiPalrncntc, scm Prejuizo de outras

iüpórescs. em caso de rerncidénci.t cc atraso na cntrcga do objeto Jicitado ou caso haja

cumulaçào dc rnadimplcmcnro dc crcntuais r()la' mcnsais' exPrcs§am(nlc Prc\ista'.
facultada a defesa prcvia do interessado. no prazo de l0 (dcz) dias úteis.

13.4. As sançÕes prcüstas nos itens Il.3.l, 13.3.4 c 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os iten§ 13.3.2

e 11.3.3, facultada a defesa préúa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

11.5. Ocorrendo à inexecuçào de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão conrratante o direito de optar pcla

ofena quc se apresentar comá aquclá mais vantajosa, pela ordem de classificaçào, comunicando-se, em seguida, a

Comissão Permanente de Licitação - CPL, Para as Proúdêtlcias cabiveis

13.6.4 sr:gunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficara sujeita às mesmas condiçÕes

estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades preüstas nesta cláusula é de comPctência exclusiva da Prefeirura Municipal de

SÀO BERNARDO/\4{.

Cláusula Decima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:
14.l.Os casos omissos serào resolridos à luz da Lei no 10.520/02, Decrcto na 5.450/05e subsidiaúamente, no que

coubcr, as disposiçôes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraçttes losteriores, e dos princÍpios Serais de dteito'

Cláusula Decima Quinra - DO FORO:
l5.l.Fica cleito o íà- d, Corut., de SÃO BERNARDo/MA, Estado do Maranhào. para dirimir quaÍsquer

dúüdas oriunüs da lnterPretaçào deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegado que

seja.

E, Por estarem justos c contratados, as partes a§sinam o Prcsente Contrato, quc foi imPresso em 0l
(três) rias de igual teor.

sÀo BERNARDO/N't{(MA), ..... de ........... ........... de 2022.

Contratnte

Contratada
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Este volume do edital na modalidade Pregâo Eletrônico SRP na 048/2022, possui 13 (trinta e três)

paginas. incluindo esta, numericamente ordenadas'

Comissào Permanente de Licitaçào da Prefeirura Municipal de São Bemardo/Ma' Estado do

Maranhao, em de 04 de novembro dc 2022.

Pregoeira MuniciPal
Eljza dos Santos Araújo Lima

Scc. MuniciPal
Francisco das Chagas Can alho


