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ESTADO DO MÀK4NE,íO
CÀMÀM M(JNICIPÁL DE SÀO BERNARDO

CSPJ: A7-629 5200001 07
Ruo Coneso )'enot n"2 r rÇentrc. CEp:65 550 M0

Sõo B.na o,Lt1

PREGÀO PRESENCIAL N'OO5/2019 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. No. 007/2019

OBJETO: Conkatação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de
material de expediente de interessê da Câmara l\,lunicipal de São Bernardo.

ORGÃO LICITADOR: Câmâra l\íunicipat de São BernaÍdo/t\4A

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: ,tO/04/20I9

HORA: 08:00 hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL da Cámara l\,4unicipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEP no 65.550-000, São Bêrnardo/l\4A

Pregoeira da Cámara Municipal de São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA
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ESTÀDO DO MÁNÁNHÃO

CÀMAA,4 MUNICIPÀL DE SiO DERNARDO
CNPJ: 07-ó29 520/t)001 A7

Rua Çoheco.\eíor h'215 a?nna. cEP: t55 j50-000
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PRESENCIAL N' OO5/20í9 - CPL

EDITAL

PROC. AOM. No. 007/2019

A CÂMARÂ MUNtctpAL OE SÀO BERNARDO, inscrita no Câdastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520IOOO1-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Cenko, CEP: 65.550-OOO, Sáo Bernardo/t\IA, por intermédio do pregoeira
da_CiÍissão PeÍmanente de Lrcitação de São Bernardo, designada pêlê portaria no
uU512019. assinâda-em 25 dê ianerro de 20ig, e publicada no átrio Múnicjpal no daa 18
de fevereiro dê 20'19, lêvê ao conhecjmenlo dos interêssados que realizará licitação na
modalidâdê pREGÃo eRESENoIAL, do tipo menor pr"çà loi r_õiÉ, 

-"Àrorr"
dêscrito neste Editâle sêus Anexos e êm conformidade com o àisposto Oa fei ni tO.SZO,
de '17 de julho de 2002, Dêcreto no 3.SSS, de 8 de agosto de 2000, da Lei ôomjtementar
n" 123, de 14 de dêzembío de 2006, da Lei n" 1i.488, de ts o" lunnó oà"ZOot, Oo
Dêcreto n' 6.204, de 05 de sêtembro de 2001, apticando-se, subsidária."r,te, á l"i n"
8.666, de 21 de junho de '1993, e as exigênciâs estabetecidas neste Edital.

A sessão púbtica dê realização do prêgão terá inicio às 08:OO hs do diaí0 de abrit de 20í9, devendo os envetópes, contãndo a eropo"ú o.-Éàlo" 
" "D-o_cumentaÇão de Habittaçáo-paÍa o objeto oefinrdo neste Eotai! iã"p""iir* Á".*o",ser entregues na COMISSAO PERMANENTE DE LtCtTAÇÃO.ipL, situada naComissão Peímanente de Licitação/Cpl da câmaÍa Municip'at, 

-to;;;aj;-;; 
Ruaconego Nestor no215-Cenrro, cEh 65.5s0_000, Sao eernardóÀ;, na a-ãú-. torarioacima mencionados.

í. DO OBJETO

1.1. A pÍesente trcrtaçáo tem por objeto a Cont.ataçào de pessoa iu,ídica Dara orornecrmento, sob demahda, de material de expêdiente dã intereise da C.ámaraMu,nicipal de São Berna.do, conforme especiÍicaçoes 
"onst"nie"-ão 

-i"ão 
oeRefêrêncle - ANEXO I, parte integrante deste Editat.

1.2. O valq gtobat estimado desta licitação ê de RS 24.903,86 (vinte e quatÍo mit,novecêntos e trés reals e oltenta e seis centavos).

2. OÂ PART|C|PAçÃO

2..1. Panicqaçáo de empresas, cujos Íâmos de atiúdâdes sejam compaliveis com oobjelo lic{ado e que atendam a todãs as extgencras. tnctusive quanlo à documentaçãoe requisilos mínimos de ctassÍicâção das propostas, constantê deste Edital e sêusAnexos

tuír" de-iÊr€F$Á6-
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nos termos do artioo 4E. lnciso l. alterado pêtâ Lei Comolementar nô í47. dê 07 dê
agoslo de 201í). cuio rar4o de atividade compativet comã obieto ticitado e que
atgndam a todas.?s exioências. inctusive ouanto à documentacãõ e reãuÉi6ã
mínimos de ctassiÍlcaçâo das oropostas.ionstanÉ dããGEãGfõãi; xos.

2.3..Não serão âdmitidas na ticitação as empÍêsas punidas, no âmbito da Administrâçáo
Pública, 

-6om 
as sançôes quê abêrquem e Administração pública l\runicipal prescritas

no ârt- 7o dâ Lêi FedêÍal no 10.520102, bem como os lncisos lll e lV do art. g7 da Lei
Federal n" 6.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se enconkem sobfalência, concordata,
concurso de crêdoÍes, dissoluçáo, laquidação ou em regrme de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituição, empresas estrangeirãs que não funcionem no país,
empresas que possuam, entre seus sócaos, servidores públlcos da Cámara Municipal
de SãoBeÍnardo, bem.como aqueles quetenham sido dectaÍados iniooneos faia ticita,
ou_ Contratar com a Admrnistração pública ou punidos com suspensáo do direíto de
:lcllar e. c9ntlalar. pela 

_Adm inistração púbtica da Câmara Municipat de São
Eê.nardo. (aí. I da Lei Federat no 8.666/93)

3. 91R-EpRESENTAçÃO E DO CREOENCTAMENTO QUANDO DA ABERTURA OASESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar_se e, se for o caso,comprovar a existêncja dos necessários poderes paía formulaçáo de propostas e para
a prática dê todos os demais atos rnêrêntês a esre eregao ereJencàl ' -" -'"

3 1 1. até o inicio do horario da sessào o pregoerro ou. por delêgaÉo deste. a equrpedê aporo, pÍocederá âo cÍedenciêmento dos-tacita;tês ã; ãã" iãài*ã"ijibl'r.g""presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes neceisárioi-puru aformutaçào de lâncês e para a prátrca a" toao" ái o"r":is ãiài-i*riã"id'J 
"íri,"gã"observando-se ainda que:

a) Nâo será permitido ao mesmo credenciâdo rêpresenlar mais de um proponente nomesmo certame; e

b) Náo será permitido mais de um credenciâdo para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao pregoeiro ou a equipe de apoiopara credenciamento por intermédio de seu rêpresentante devidamente munido de
*:rl:L,::y" g .:oencre a particrpar deste p,oceoimentoric,tãiO;;;';rü#", p".sua rêpresêntada. devendo. êinda. no ato de entrega Oo" 

"nr"iop"i, 
iJãn'in-"ur_""exibindo a Carteira de tdentidãde ou outro documJnto àqrir"É"iã,-i"r'""i" o"respectivo documento

3.21. O credenctamento íar-se-á por meto de tnshumento público de orocurácão ournstÍumento particutar. ou por carta credenciat. ri,maoa plrã-iünaü-riJ oãiãpo"r",com assinatura reconhecida por Cârtório competente, no .oO"ó Oo *lgXó i.0""r"

futÍ]àtrcpltr@M
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Edital, com poderes para Íormutar oÍenas e tances de preços e pãtiããiioãããiliãmais
âtos pertinentes ao certamê, em nome do proponente.

3.3..O instrumento de procuÍação, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos sêguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado. ou ato
constitutavo consolidado, devidâmentê registrado, em se katando de sociedades
comerciais e, no caso de sociêdades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, no qual estêjam exprêssos sêus poderês para
exercer dirêitos e assumir obrigaçôes em decoríência de tal investidura;

b) Cópia dâ Céduta de ldêntidadê ou outro documento oÍicial que contenha Íoto do
rêpresentante da êmpresa inleressada.

3.4. Osdocumentos de credenciamento sêrão conferidos pelo pregoeiro, a cada Sessão
Pública realizadâ.

3.5. Após o credenciamento, será dêclarada a abertura da sessâo e não mais se.ão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimênto dos ênvefàpei.- 

-

3.6. O credenciamento será conferido pelo pregoeiÍo a cada Sessão pública realizada.

3.7 É facultada a apresentação cÍo credenciamênto de que trata o gubitem 3.1. A falta
oesse oocumento somente impêdrrá que o represêntante da ljcitante se manifeste ouresponda pela rêpresêntada durante o processo licitatório.

1;8 i^111t_"19-O19 "ornperêcer 
representada por sêu sócio ou dirigênte, fica dispensadaoo crêdenctamenlo na forma de que lratâ o subitem 3.í, dev;ndo comprovar estaqualidadê atraves de cópiâs dos documentos indicados nos subitem g.S alináas..a,,e

"b".

3 9. Náo será admitida a parltcipação de dors representêntes pâra a mesma emoresa enem oe um mêsmo representênle pãra mâis de uma êmpresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos enveloDes, deenquaúamenro no art 3" da Lei compremenr a, ,í. w notÀl iiiã"o áã .iiioããrpr".,ou empresa.de pequeno porte e também para as cooperativas, útóir"-Àoo"roconstate do Anexo deste Edital. A não entrega da íeferida O""t"irç"o tnJ,l",à qr" ulicjtantê optou por não utitizar os beneÍicioi pr."ri"io";;-Git;;#;r, 
".147 t2014.

3.10.1. As ME/Epp/COOp deverão comprovaÍ a dectaração do úem antêrior. dêvendotrazer. no câso das I\,4Ê/Epp a certidão de Enquaaramà'nã comãil;;;;;pr""" .,
Il31:---o: ,"o:::o poÍte. somente para eÍeito do disposro nos ..t". I j. li o. r";uompEmentar n' 123, de 1411212006, 

.emilida nos têrmos do art. 8. àt lnstruÇãoN-ormariva do Departamento Nacionat de n"gislr.o ao óómãr;iã _'ôrínõiJ'iôs, o"3010412001 pêro Regisko competente para â inscrição do nto constitrtivo-ou co-nrratoSocial das proponêntes penêncentês a esfa categoiia empresanal.

@
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3.1'1. Os Licitantes deverão apÍesentar ê dêclaraÇão exigida no itêm 7.3.6.

3.'12. Da Oídêm dos Procedimentosl

3.12.1. A sessão do certame observará os sêguintês procedimentos:
a) Credenciamento:
b) Abêrtura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classiflcáção dês Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do beneÍício às microempresas e empresas de pequeno porte
0 Fase de habilitação
g) Fase Recuraal
h) Oa Adequaçâo dâ Proposta de Preço

4. OA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.'1. A Proposta de PÍeços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoâlmentê pelo representante credenciado, no local, diã e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, dêvidamente fechados e rubricados no fecho
e contendo êm suas partes externas e frontais, em caracteres destacados. além da
razão social do licitante, os seguintes dizeresl

ENVELOPE NO 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N' OO5/20I9
oRGÃO LtC|TAOOR: COMTSSÃO PERMANENTE OE LtC|TAÇÃO - CpL
LOGAL: SÃO BERNARoo/MA
DATA: í0/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NÔ 02
OOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
PREGAO PRESENCIAL NO OO5/20í9
ORGÃO LICITAooR: coMISSÃo PERMANENTE oE LIcITAçÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: 10104/2019
NOME OA EMPRESA LICITANTE

4.2. Nâo será admitida a entrega de âpenas um envelope.

4.3. Após a êntrega dos envelopes, aquele indicado como ,DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO" seíá rubricado pelo PregoeiÍo, equipe de apoio e os representantes
crêdenciados dâs licitantes-

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentaçào em original ou
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CpL (até

P
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vinte e quatÍo horas antes da realização do certame), ou publicâção em órgâo da
imprensa oícial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigênciâs do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem inegularidadês ou defeitos capazes de diíicultar o julgamento,
serâo dêsclassiíicadas.

4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislaçáo quê regê a matéria ê ao
presente Editalde Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A P.oposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, ímpressa em papel
timbrado da licatante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressóes técnicas de
uso corente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamênte datada, assinâda e
rubíicadas todas as íolhâs pelo representante legal do licitante proponente, com o
seguintê conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razão sociâl do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endêrêço eletrônico (e-mail), este último se houvêr, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta coffente para fins de pagamento;

b) Nome completo do rêsponsável pela assinatura do contrato, númêros do CpF e
Carteira de ldentidade e cargo na empresê;

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicaÉo do LOTE e ITEM
cotados, em conformidade com as especificações do Temo dê Relerência - ANEXO
I deste Ediial:

d) Preço unitário e o valor total da pÍoposta. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemploi transpoíes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, dirêtas ou indirstas, relacionadas
com a execução do objeto da presentê hcitação:

f) Prâzo de validade da propostât não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão dê abêrtura dos Envêlopes;

g) Prazo dê erecução: de acordo com Termo de Referência.

9.1) Após â solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mêsma, em sua lotalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias
consêcutivos, em uma únicâ etapa, indêpendentemente do quantitativo e valor
solicitâdo.

W
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5.2. Nâo será admitida cotação distinta píêvista nestê Edital.

5.3. O preço ofertado pêrmanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A aprêsentação da Proposta implicará na plena aceitação, por pârte do licitante,
das condições estabêlêcidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitânte que não manlaver sua Proposta Íicará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da p.oposta ou
incorretamênte cotados, serão considêrados como inclusos nos prêços, não sendo
considêrados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devêndo os serviços ser
íornecidos sem quaEquer ônus adicionais.

6. OO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.'1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de menor prêço global por LOTE e todas aquêlas apresentadas com preços até 10%
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identúcadas, no mínimo, três propostas escritas com preÇos em
conformidade com o definido no subitêm anterior, o Pregoeiro Íará o ordênamênto das
melhores ofêÍtas, até o máximo de três, colocadas em ordem crêscentê, quaisquer que
sejam os vâlores ofertados, conÍorme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores sêrá dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lancês verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, para a escolha da proposta dê menor valor.

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

ô.5. O empate entre duas ou mais propostâs de preço, sêrá resolvido por sorteio em ato
público, com a participaÉo de todas as licitantes.

6.6. Encerrados os lances, âs propostas de microempresa e de êmpresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primeirê colocada, devêndo estas proponentes ser
convocadas na ordem dê classiflcação, uma na falta dâ ouka, para fazer uma única e
última oferta, inrerior a da prjmeira colocada, visando o desempate.

6.6.1. Aplica-sê o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem clâssiíicada não têr sido epresentadâ por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

6.6.2. A microempresa ou â empresa de pequeno poíe mais bem classiÍicada poderá
apresentar uma últama oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,

ffi
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situaçâo em que, atendidas as exigências habilitatórias e observâdo o valor estimado
parâ a contratação, será adjudicado em seu favor o objêto dêste Pregão;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa dê pequeno porte mais bem
classiÍicada, na foÍma da subcondição antêrior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura sê enquadrem na situação descrita nesta condiçâo, na
ordem classiflcatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No câso dê equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condiÉo,
o PÍegoeiro fará um soíeio, deflnindo e convocando automaticâmente a vencedora para
apresentação da oferla Ínal do desempate;

6.6.5. O interessado quê não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
Complementar no'14712014;

6.6.6. Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.

6.7. ADós a fase de lances. será encerrada a etaDa comoetitiva e ordênadas às ofertas.
exclusivamente pelo critério de meno, preco qlobal por LOTE.

6.8. O Pregoeiro êxaminará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o menor
preço, conÍorme deÍinido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a
respêito ê divulgando o resultado do julgamênto.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será vêríicado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contráíio o pregoeiro
examinará as oÍeías subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuraçào de uma
proposta que atenda a todas as exigêncjas constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponentê declarado vencêdor nessa íase.

6.'10. VeÍiÍicando-sê discordânciâ entre o preço unitário e o total da proposta
prevalêcerá o primeiro, sendo corÍigido o preço total; ocorrendo divergência entre os
valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos, independêntemente de
consulta ao licitânte.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a proposta de preços, ajustada ao lance final, deverá
ser protocolâda na CPL da Câmara, no prazo dê 48 (quarêntá e oito) hoÍas, contado
da lavralura da ata.

6.12. Serão desclassificadas aquelas pÍopostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itens e valoÍ globall

6.12.2. Não atenderem às exigências do presente Edital ê seus Anexos:

6.12.3. Forêm omissas ou as quê apresêntem irregularidâdês ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;
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6.12.4. Quê contênham preços manifestâmêntê inexequiveis, assim considerados
aqueles que não venham a leÍ demonstrado sua viabilidade por meio de documentaÉo
que comprove que os custos são coerentes com os praticados no mercado

6.13. Se a proposta escrita de Menor PÍeço não for aceitável ou se a respectiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, sêrá examinada a oÍerta seguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habalitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na
ordem de classiÍicaÉo, e assim sucessivamente, até a âpuração de uma que atenda às
condições deste Edital.

6. í4. O Pregoeiro poderá negociár diretamente com a licitante dêtêntora da proposta de
menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão rêgistradas as
ocorrências relêvântes e que, aoÍinal, será assinada pelo Prêgoêiío, pelos componentes
da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

6.'16- O licitante declarado vencedoí dêvêrá encaminhar (ou apresêntar) a proposta de
preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.

6.16.'1. Os documentos podêrão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados
em
originalou por cópia autênticada a qualquer momento, em prazo a serestabelecido pêlo
Prêgoeiro.

6.'16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejâm solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

6.16.3. O licitantê que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nêsta seção, será dêsclassíficado e sujeitar-se-á às sanções prêvistas neste
Edital.

6.16.4- O Pregoeiro poderá fixar píazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de prêços quando o preço total oÍertado foí aceitável, mas os preços
unitários que compôem nêcêssitem dê âjustes aos valores estimados pelo óRGÃO
LICITANTE. O ajuste da proposta não podeÍá amplicar aumento do seu valor globâ|.

6.16.5. Será desclassificada a proposta que nâo corrigiÍ ou não justificar eventuais
irrêgularidades apontadas pelo Pregoeiro.

6.'16.6. No caso de licitação por lotes ou itêns será permitida a atteraçáo de preços
unitários pelo licitente observando-sei (apênâs se houver divisão em totes ou itens)

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos pÍeços unitários da proposta iniciat;

@
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b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-sê-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, muttiplicados por suas respectivas
quantidâdes.

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1 . Â Documentação de Hâbilitação dêverá ser entregue em O1 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no Íecho, identificado conÍorme o indicado no item
4.'l deste Edital.

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários â habilitaçáo,
produzidos pêlo próprio licitante, devêrão contêr data, idêntificação e assinatura do
tituÍar da empresa ou do seu reprêsentante legal.

7 2. EncetÍada a etapa competitiva e ordenadas as oíertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos dê habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habititação ou inabilitaÉo.

7.3. A participação no presênte procêdimento licitatório rêquer a apresentâção de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere àj

7.3.'1, Habilitação Jurídica, que sêrá comprovada medjante a apresentação da
seguinte documentação:

a) prova de registro comercial, no caso de empresa individuêl;

b) ato constitl.rtivo, estatuto ou contrâto social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente regiskados, em se tratando-de socied;des empresariais e, no
caso dê sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais
âdministradores;

c) no caso^de Sociedades srmples o ato conslilutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
UNrr das Pessoas Juridicâs ou Certório de Registro de Títulos e Oocumêntos)
âcompanhado da prova de DiÍetoria em exêrcicto;

d) decreto de autorização, em se lratando dê empresa ou sociedade estrangeira êm
funcionamênlo no_ Pats e ato de rêgistro ou aulotizaçâo para tuncionámánto ãipedido
pero orgao compelente. quando a atividâde asstm o exigrr.

7.3.2- Rêgularldadê Fiscal, que será comprovada mediante a apíesentação dos
seguintês documenlos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacionalde pessoa Jurídica (CNpJ);

M
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b) Prova de inscriçáo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Píova de regularidade perante a Fazenda Fêderal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será reallzada da seguinte formâ:

a) Fazenda Federalr apresêntação de Cêrtidão Conjunta Nêgativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com eÍeito
hegativo, expedida pêla Secreiaria da Receita FêdêÍatdo Brasil(RFB)e procuradoria-
Geral da Fazendâ Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuiçôes soctais
previstas nas alíneas a a d, do parágÍafo único, doan. 11, da Lêi no g.212, dê í991;

a.1) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada na alínea c.1, apresêntar
as seguintes certidões conjuntamente, dêsdê que tenham sido expedidas até o dia 2 de
novêmbro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nêlas indicados: Cêrtidão
Negâtiva de Débito ou a Certidão positiva com efêito negativo referente à Contriburçáo
Previdenciária e às de Têrceiros, expêdida pela Secretaria da Receita Fêderaldo Bràsil
(RFB) e a Certidão Conjunta Negatjva de Débitos retativos a Tributos Fêderais e à
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito negativo, expedida pela
Sêcretaria da Receita Federêl do Brasil (RFB) e procuradoriã-Geral dà Fazenoa
Nacional(PGFN);

b) Fazenda Estadual: apÍesentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negatúa, do Ímposto sobre Operaçôes
relativas à Circulação de |Vlêrcadorias e sobre preatações de óêrviços de T;ansportê
lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, expêdida óela Secretaria de
Estado de Fazênda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em
razão do objeto social, êstá isênto de inscrição êstâdual;

c) F-enda Municipal: apresentêçáo da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívda ativa). ou Certidão Positiva com efeito de NegêiNa, do lmposto sobÍe Sêrviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se Íor o caso, certidãô comprobatóÍia de que o licitante.
em razáo do objeto sociat, está isento de inscrição municipal;

d) Certificado dê Regularidade do FGTS - CRF:

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos pêrante a Justiça do TÍabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negatjva de Débitos Trabathistás (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efêitos da CNóT.

7.3.3. As microempresag e emp,esas de pêqueno porte deveráo apresenlar toda a
documentação exigidâ para efêito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas
no item 7-.3.2, mesmo que esta apresente alguma reskiçáo, assegurâdo, todavia, oprâ2o dê 05,(cinco) dias útêis, cujo termo iniciat corresponàerá ao m]omento em que o
proponêntê for declarado ovencedor do certâmê, prorrogável por igual período, a critério
da administraÇão pública, para a regutarização Oa ãocumentãçao, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativàs ou pósitivas com
êfeito dê certidão negativa (art.42, s1o, LC 123/06).
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7.3.3.'1. Este beneÍício será concedido somente às empresas quê atenderem ao
disposto no subltem 3.í0 deste êdital.

7.3.3.2. A não-regularização dâ documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicação da suspensão
de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administraçào convocar os licitantes remanescentes. na ordem de
classificaÉo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação_

7.3.4. QuallÍicação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentaÉo dos seguinles documentos'

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis
e apresentados na Íorma dâ lêi, vedados a substituição por balancetes ou balanços
provisóios, em que estejam rêgistrados os vatores do ativo ciÍculante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Correntê (lLC) igualou superioÍ
a 01 (um), indicados pela licitante.

a.'l) As licitantes que aprosentarem resultado menor do que um (.1,0) em qualquer dos
índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio Iíquido igual
ou supêrior a dez por cento (í0%) do valor estimado da contíatação.

a.2) Excêtua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 1g
da lC 12312006 clc ad. 1.179, § 20 CC) e as Micro e pequenas Empresàs que
propuserem habilitação em licitações cujo os objêtos sejam para o fomecimento para
pronta entrega ou parâ locação dê materiais (art. 3o do Decreto FedeÍal no 6.20412001|).

4.3) As empresas com menos de um exeÍcicio Íinanceiro devem cumprir â exigência
deste subitem mediantê a apresentação do Balanço dê Abertura, acompanha-do do
Balanço Patrimonial e da DemonstraÇão do Resultêdo levantado com bàse no mês
imediatamênte anterior à data de apresentação da proposta.

a.4) Serâo considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis asslm apresentados:

l. Publicados em Diário OÍiciat ou;
ll. Publicados em jornal de grande crrculação ou:
lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do liciiânte ou:
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comerciatda sedê ou
domicílio da licitante, na forma da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1" de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriam;ntê dos
Termos de Abertura e dê Encerramento. euando for âpresentado o o-riginal do Diário,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipê de Apoio, fica dispensada á inclusão, na
documênlação. dôs Termos de Abertura ê de Encêrramênlo do Livro em quêstão.

Y 91"!.qu Públrco de Escrituração Digitat - Sped - Contábit (Dêcreto Federat nô
6.022,20O1)t nos teímos do art. 2ô da lnstruÇáo Normativa RFB nd 797/2001. dêvondo
apresentar referidos documentos, devidamênte assinados, na forma do s 50 do art. íO
da lnstrução Normativa DNRC no 107/2008.

Pr! i.1' dê 3' tr
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Rêcuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídjca, com data não
excedente â 60 (sessenta) dias de antecedênciâ da data de aprêsentação da proposta
de preço.

7.3.5. A Oualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a) ATESTADO de câpacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado comprovândo que o licitante prêsta ou prestou serviços compalíveis com o
objeto destê pregão.

7.3.6. Declaração Unificada que constará:

a) Dêclaraçáo de que não emprega menores de dezoito anos êm tÍabalho noturno,
perigoso ou insalubre ê nem mênores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, ã partir de quatorze anos, de conformiàade com o disposto na
da Lei Federal nô 8.666/93, nos têrmos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de fato impêditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contrêtual, cêso venha a ser contratado.

c) Declaração dê elaboração independente de proposta.

d) Declaraçâo da condação se é ou nâo [4ElEpP/COOp.

7.4. A apresentação do Certiíicado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os docu;entos
enumerados nos subltens 7.3.í (,,a,,, ,,b", ,,c,, e ,,d,,) e 7.3.2 (.,a,,e ,,b,,).

7.5. Não haverá apresêntação de amostra prévia ao contralo.

7.6. Nâo serão aceatos protocolos de entrêga ou solicitação de documêntos em
substituição aos documentos requerados no presente Editate ;eus Anêxos.

7.7 
. 
Se a documentação dê habtlitêção não esltvêr completa e correta ou contraflarqualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, podeÉ o pregoeiro considerar o

Proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabalitação, os documêntos apresentãdos dêverão estar em nome do
licitantê, com indicaçâo do número de inscrição no CNpJ

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser enkegues
acompanhados da kadução pârê lingua portugrJesa, efetuãda por tradutor juramentado,e tembém devidamentê consularizadôs ou registrados no caítório de títulos e
documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos êm língua portuguesa,
também

R<
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deverão sêr apresentados devidamentê consularizados ou registrados em cartório dã
títulos ê documentos.

7.11. Em se tratando de Íilial, os documêntos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
dêverâo estarem nome da filial, exceto aqueles que, pelâ píópria naturêzâ, sáo emitidos
somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos êcima relêcionados, necessários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, po. qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em ór9ão da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originêis para conferência pelo pregoeiro e Equipê de Apoio.

7.í3. O CONTRATANTE não se responsâbitizará por documêntação e proposta
enviados via postal ou entreguês em outros setores que não seja o especiÍicado no
Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles êmitidos a mênos de
(noventâ) dias.

7.15. A declaraçáo falsa relatva ao cumpramento dos requisitos de habilitação, à
conÍormidadê da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançóes previstâs neste Edital.

8. OA TMPUGNAçÃO OO ATO CONVOCATóRtO

8.1. Qualquer pessoa podêrá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnaÍ o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para reãebimento
das propostas.

8.1.1.. A apresentaÇào de rmpugnação contrâ o presente Edital será pÍocessêda e
Jurgaoa na Íoraa_ 

-e-- ]ro: prazos prêvistos na tegislação, devendo ser entregue
dÍetâmente na COMTSSAO PERMANENTE DE LtCtÍAçÃO _ CPUCMSB, nâ Rua
Conego Nestor no21s-Cêntro, CEp: 65.550-000, São Be;ardo/i,tA, não tendo efeito
suspensivo.

8.'1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatóio, será designada nova data para a
realização do certame

8.2. Caberá à Pregoêiro (auxiliada pêlo técnico compêtente) decidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas_

8.3. Acolhidâ a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para
realizaçáo do certame

8 4. Aentrega dê proposta, sem que tenha sido tempestivâmente impugnado o presente
Edital, 

.implicará na plena aceitaçáo, por parte doÀ interessados, àaõ condiçôes neÍe
êstabelecidas.

lei,
90
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9. DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessão pública manjfestar, imediata e motivadamente, a intenÇão de interpor recurso,
sendo regjstrado em Ata a síntêse das suas razões de recorrêr.

9.2. A Íalta de manifestação jmediata e motjvada de interpor recurso, no momento da
sêssão destê Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudjcação do
objêto pelo Pregoêiro ao vêncedor.

9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nãs casos de:

a) Julgamênto das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitação da ticitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por paIte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apiesentarem conira razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razôes do
recoíÍente, sendo-lhes assegurada vista imedjata dos autos.

9.5. Qualquer rêcuÍso contra a decisão do pregoeiro deverá sêr êntregue, no prazo
legal, na CPL da CâmaÉ, no endereço citado no;ubitem g.1. í, terá efeiio suspensrvo,
e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se nâo reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
anformado, à consideÍação do presidênte dà Cámara Municipat dê Sâo Aáina.oo,
que proferirá decisáo defnitiva antes da homologação do procêàimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atosproc€dimêntais, o prêsidentê da Câmara Munlcipal de Sã; Bemardo poderá
homologar este procedimento tacitatórjo e determinai a contratação 

"óÀã 
iit"nt"

vencêdora,

í0. DA HOMOLOGAÇÀO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa prcclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar este procedimento licitatórao e determinar ê contratação
com a licitante vencedora.

10.2. Após a homotogaçáo do resuttado da presente licitação, â CâmeÍa Municipaldê
são B€rnardo convocârá e emprêsâ adjudiãatária para, nã prazo máriÃ ãã óã f'"in"oloras uters, assinar o Contrato, na forma da minuta aprêsêntada no ANEXO lV, âdàptado
â proposta vêncedora, sob pena de decâiÍo direito ao serviço, sem pr!rirã àã"-"",iç0""
previstâs no artigo 81 da Lêi n.8.666/93.
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10.3. O prazo da convocâção poderá ser prorrogado úma vez, por igual período, quando

desde que ocorra motivosolicitado pêlâ licitante vencedora durante o seu transcurso,
justiÍicado e aceito pela Administração.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos,
o Pregoeiro convocará os licitantes remanêscentes para reapresêntarem os seus
Documentog de Habilitaçáo, devidamente atualizados, nos têrmos do item 7 deste
Edital, em sessâo pública, a sê realizar em hora e local previamente informados, na qual
o Prêgoeiro examinará a oÍerta subsequêntê, veriflcando a sua âceitabilidade e
procedendo à habilitaÉo do proponente, na ordêm de classificaÉo, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao eáital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do cértame.

10.5. A recusa injustificadê da licitânte vencedora em assjnar o Contrâto, dentro doprêzo estabelecido, caracteriza o descumpnmento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidadês legalmente êstabelecidas.

10.6. O proponentê que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscjmos ou supressôes qué se fizerem necessáno, até
25% (vinte e cinco por cênto) do valor inicial âtualizado áo Contralo.

'Í0.7. A homologação do resultado desta licitação não implica.á em direito à contratação_

í1. DAS CONDIÇóES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (kinta) daas pela Câmara Municipal de
São BeÍnardo, medtante a apresentação da Falura. Nota Fiscál e atestedos Deló setor
responsavet. acompanhadas das Certidões Nêgativas de Débito junto âo INS'S, CNDT,
FGTS e Certidão de Regutaridade com a FazeÀda Federat.

lJ.2 Nâo serão eÍetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia derquroação de obrigâções em virtude de penatidades impostas ao pioponente ouinadimplência contratual.

í2. DOS PRÂZOS E CONDIçÔES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

l?:1: 9 !"*..it9 resuttante do pÍocesso ticitatório terá vigência até 31l12l2}.tg
contados â partir da assinalura do contÍato.

12.2. O prazo de exêcução se dará de acordo com o Termo de Referência.

12.3..Toda pronogação dê prazo deveíá ser justificâda por escrito e previamente
autorizadâ pêla CâmaÍa Municipat de São Eiernardo, devendo a soticiiacão 

".r.encaminhada até 1s (quinze) dias antêrioíes ao vencrmento Ao prazo áé Liácuçao
estipulado.

W
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í3. DAS SANçOES AOMINISTRATIVAS

í3.1. Em caso de âtraso injustiíicado na êxecuçâo do contÍato ou pela inexecuçâo das
condições estabelecidas, ou execução insatisfatória da prestação do serviço, atrasos,
omissôes ê outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às sêguintes penalidades:

13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigaçôes assumidas e a determinaçâo de adoção das necessárias medidas de
corrêções;

13.1.2. Multa, aplicada nos sêguintes timites:

a) 0,3% (kês décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de akaso, sobre o valor
do serviço nào rêâlizado:

b) 2070 (vinte por cento) sobre o valor do sêrviço não rêalizado, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato.

-1-3.í3 Suspensào temporária pârâ participar em licitação promovadâs pela Câmara
Municipal de Sâo Be.nardo e impedtmênto de contrata; com a Adminisdaçáo pública
l/unicrpal. pelo prazo de até 2 (dois) ânos nos termos dâ lei Federal n" S.66ô/93

'13.1.4. Declaração de inidonêidadê para participar de licitaÇão e assinar contratos com
a
Administração Pública, pelo prazo previsto no incjso ânterior ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilitação; e/ou

13.1.5. lmpedimênto para participar de licitaçâo e assinar conkatos com o Àrunrctpto
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descrêdenciamento do Cadastro de Fornecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades apticâdâs à CONTRÁTADA serâo registradâs no Cadastro Gêral
de Fornecêdores dâ Câmara Municipal de São Bernardol

13.3. Se o valor das mullas não for pago ou depositado na Conta única do Íesouro,
será aulomaticamentê descontâdo dê qualqúer fatura ou crédito a quê a CONTRÁTADA
vier a Íazerjus.

14. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

14.1. As dêspesas com a execuÇão do presente Conkato no exêrcício de 2019 correrão
a conla da Dotação orçamentana segurnte.

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DÂS DTSPOStçóES GERÂtS
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15.1. O presente Edital e seus Anexos, b€m como a proposta dos licitantes vencedores,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

15.2. E facultado à PregoeÍo ou a AutoÍidade Superior, êm qualquer fase da licitaÉo,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complemêntar a instruçâo do
processo, vedada a inclusão posterioÍde documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores competentes a etaboração de parecêres técnicos
destinados a fundâmentar as decisÕes;

15.2.2. No julgamento das propostas e da habitjtação, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessadosi e

15.2.3. Relevâr omissões puramente formais observadas na documentação e na
proposta,
desde que náo conkariêm a legislação vigênte e não comprometam a lisura da licitâção.

15.3. Qualquêr pedido de esclârecimento em relêção a eventuais dúvidas na
inte.pretação do prêsente Edatal e seus Anexos, dêverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão PêImanente de Licitação - CpL da Cámara Munlcipal dê
São Bernardo, por e-mail no endereço elêtrônico col.saobernardo@omail.com, ou
enkegue, dirêtamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215_
Centro, CEP:65.550-000, Sáo Bernârdo/MA, de segunda à sexta-feiia, no horário dâs
08r00 às '11:00 horas, obedecidos os seguintes critéiios:

a) Não seÍão levadas em consideração pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativas ao editalque não tenham sido formuladas até 02 (dois, dias úteis
anles da data marcada para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimêntos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mail.

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente êdital.

15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal dê São Bernardo, o direito de, no interesse
daAdminiskação, anular ou revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência âos participantês, na forma da legislação vig"nte.

15 5. Os píoponentês são responsáveis peta fidêlidâde e legltimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaç_-ão.

15.6. Não havendo expedientê ou ocorrendo qualquer fato supervenientê que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente tranaferida

Edoílâ-i:i-eMa-

ffi



:ü

ESTÀDO DO MÀRANHÃO
CÀMARÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ct\-PJ A7 ó29 52A,AAA1-07
Rua Coieso.\.stor n"2 1 5-Ceattu- CEP : 65.55A-@0

!Áo Bet@daiMl
para o primeiro dia útil subsequentê, no mesmo horário ê local anteriormente
estabelecido, desde quê não haja comunicação do Prêgoeiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos êstabelecidos neste Edital e seus Anexos, êxcluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimênto. Só se iniciam ê vencem os prazos em dias
dê expediente na Cámara Municipal de São Bêrnerdo.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não impodará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
êxatê compreensão da sua proposta, durante a rêalizaçâo da sessão pública de prêgâo.

'15.9. O resultado desta licitaçáo será comunicado no mesmo dia do julgamento. se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmprensa Oficial.

15.10. O ÓRGÃO L|C|TANTE poderá revogar a presente ticitaÇão, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou êm parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justiflcado, dando ciência aos participantês, na forma da
Iegislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo têrão direito à indenização em decorrência da anulaçâo do
procedimento licitatório, íessalvado o dirêito do contratado de boa-fé de ser íessarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrâto.

'15 11. Os proponentês são responsáveis pela Íidelidade e lêgitimidade das informaçôes
ê dos documentos apresentados êm qualquer fase da licitação.

15.12. Aos casos omissos aplicâr-se-ão as demais disposições constantes da Lêi
Federal no 10.520/2002 ê subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

1513. A Contratêda deve cumprir as normas de desenvotvimento sustentável (aít. 30,
Lei Federal n' 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissáo
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Conego Neslor n.2.lS-Centro, CEp:
65.550-000, Sâo Bernardo/MA, de segunda à sêxtâ-feira, no horário das g:OO às 11:00
horas, onde poderâo seí consultâdos gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da importáncia de R$ 30,00 (tírnta Íeais), rêalizado êxctusivamente alravés dê
Documento de Arrecadação Municipal - DA[,4.

15.15. Ao adquirar o edital, o inteíessado deve.á dêclarar o endereço em que receberá
notiflcação e ainda comunicar quâlquer mudança posterior, sob pena de roputar-se
válida a notificaçâo encaminhêda ao endereço fornecido.

15.16- São partes integrantes deste Edital os seguintês Anexos:

ANEXO I - Têrmo de Rêfêrência

ANEXO ll - Modelo de Carta CÍêdencial

&
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ANEXO lll - Modêlo de Declaração

ANEXO lV - Nrodêlo de Proposta Comercial

ANEXO lV - l\.4inuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaração de Confidenciatidade e tmparciatidade

São Bernardo (N.4A), 25 de março de 2019.

,/" 1 /ú,^ J,,,,^*
lK,lJ U,l,J\t'- "/ RENATA LIMA FERREIRÂ

Pregoeira Oficial
da Câmara lvlunicipal dê São Bernardo/MA

pREGÃo PRESENctAL No oo5/2019 - cpL

ÍERMo DE RÊFERÊNcta

ANEXO I

PRoJETo BÁstco

Oí - OBJETO:

E i,r Efe-M
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Aquisição sob dêmanda de materiais de expediente com a Íinalidade de atender as
nêcessidades da Câmara Municipal de São Bernardo - MA.

O2 - JUSTIFICATIVA:

É de conhecimento geralque a existe há necessidade Cámarâ Municipal de manter um
estoque mínimo de materiais de expediente indispensáveis à consecução das
atividades, necessário a atender as demandas de solicitaçôes dos diversos selores da
Cámara Municipal de São Bemardo, Gabinete da presidência, reuniões, sessôes
ordinárias e extraordinárias- Sendo assim, vênho solicitar a autorização pa.a compra de
materiais de expediente.

03 . ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

ITEM oEscRrÇÃo UNO OTD VÂLOR UNIT, VALOR
TOTAL

01

ALMOFADA PARÂ CARIMBO AzUL

UND
15

R3
5,'t 8

RS

77,70

02
ALI',4OFADA PARA CÂRtMBO PRETA

UND
10

RE

5,18
R§

51,80

03 APONTAOOR DE úPIS SIIVPLES PúSTICO
TRANsLÚcIDo SoRTIDo

UND
40 R'

3,17
Ri

'126,80

04

8AúO SIMPLES

PCT R$

6,00
Rt

390,00

05
BLINDER CLTPS 51MM C/ 12 / pRENDEDOR

cx
15

R$

10,33
Rt

154,95

06 BLINDER CLIPS 32MM C/ 24 UNO /
PRENDEOOR

cx
15

R$
10,33

R§
'15:1,95

07 BLINDER CLIPS 41MM C/ 24 UNO/
PRENDEOOR

cx
'15 R'

10,33
RE

'15:1,95

08
BORRACHA BÍ,COLOR

UND
4A

R§
'1,00

RS

ito,00

09
BORRACHA BRANCA ESCOLAR NO 20

UND
60

R§
0,53

RS

31,80

10
CAIXÁ AROUIVO MORTO EM POLIONOA

UND
65

R§
7,67

R$
498,55

1'1

CALCULADORA 12 DíGIÍOS

UND
65

R$
9,67

R$

628,55

M
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12
CANETA ESFEROGRAFICA AZ(N

UND
650

R$
0,77

Rô

500,50

13
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA

UND
650

R3
0,77

RS

500,50

'14

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA

UND
650

RI
o,77

R$
500,50

í5 CO RW/ VIRGEM CAP TOOMB E 80 MIN DE

UND
10

R$
110,00

R§
1.100,00

16
cLrPS 2/0

cx100
650

R'
2,85

R$
í.852,50

17
CLIPS 3/O

cx50
650

RI
2,85

R$

1.852,50

1E

clrPS 6/0

cx25
650

R§

3,66
R5

2.379,00

19
cLrPs 8/0

CX
390

R$

5,00
Rí

1.950,00

20
COLA BRANÇA 40 GRS

UNO
40

R§
1,8í

R3
72,40

2.1

COLA BRANCA 90 GRS

UND
40

R5
2,55

RE
't02,00

22
CORRETIVO

UNID
65

RI
2,93

RI
í 90,2t§

23

DVD,VIBGEM, CAPTOO MB E 240 MIN GRAV

UND
10

R$
106,67

Rt
1.066,70

24
EúSTICO AMARELO sOG

CX RS

3.67
R§

9í,75

25
ENVELOPE A4

UND
ô50

R$

0,E0
RI

520,00

26
ENVELOPE OFICIO

UND
650

Rt
o,7o

Rí
455,00

27
ESTILETE F NO

UND
15

R§
2,00

RS

30,00

28
ESTILETE GRANDE

UND
10

RS

2,33
R§

23,30

29

EXÍRATOR OE GRAMPÔ

UND
20

R3
3,55

RI
71,00
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30
r- TA ÂDESIVA GOI\,IAOA

UND
15

R5
15,00

R$

225,00

31

FITA CORRETTVA (12M)

UNO
15

R$

5,67
R$

85,05

32
F TA DÉCORATIVA

UND
t0 R6

5,00
R'

50,00

33
FITA DUREX 19X50

RL
40

RS

3,33
RI

133,20

34
FITA DUREX ROLO PEOUENO T2X3O

45
R§

2,67
R$

't20,15

35
GRAÍ\,4PEADOR IUEDIO

UND
t5 R'

11,33
R§

't69,95

36
GRÂI\,IPEDOR PAFiA 1OO FLS

UND
10

R$
1t6,67

R$
it66,70

37

GRAMPO PARA 23113 P/ GRqMP GRANOE

CX l5 R§
7,33

Rt
109,95

38
GRAMPOS 2616

clii5000
15

R$
5,00

R§
75,00

39
úPrs PRETo

UND
390

R§
0,20

Ri
78,00

tl0 LIVRO DE ATA C/ 50 FLS C/MARGEM PRETO
50 FLS BROCHURÁ

UND
15

R§
8,33

R$
124,95

4l
l]yBO DE PONIO BROCHURÂl60 FOLHAS

UNO
15

R§
22,33

RS

334,95

12

llyRo DE PROTOCOLO - 100 FOLHAS

UNO
10

R§
12,67

R$
126,70

43
I\'ARCA TEXTO AÀ,IARELO

UND
30

R§
1,93

R$
57,90

UAI1CA TEXTO LAMNJA

UND
12

RI
1,93

R$
23,16

,15

MARCA TEXTO VERDE

UND
22

R6

1,33
RI

42,16

46
I\,{ARCADOR PARA CD E DVD 1 O

UND I R$ R3
,l4,64

MARCADOR PERMANENTE AÍÔMICO
VERMELHO

UND
10

R3
3,35

R§
33,50

W
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1A

UARCAOOR PERIVANENTE ATÔ[,íICO AZUL

UND
10

RS

3,35
RS

33,50

49
I\'ARCADOR PERI\,'IANENTE ÁTÔ]\I CO PRETO

UND
10

R§

3,35
R§

33,50

50
I\,{OLHA DEDO

UND
t0 R$ RS

33,50

5í PAPEL A4 - 75 G, RESMA C/ 5OO FOLHAS,CX.
C/ 1O RESMAS

CX
2A

R'
í36,67

R'
2.733,10

PÁPEL 40 KG

UND
15

R$

1,22
R$

18,30

53 PAPEL A4 COLORIDO . PAPEL SULFITE 75 G,
lOOFOLHAS

PCT
2A

R3
4,67

RS

93,40

u
PAPEL CAIVIURÇA , 4OX6O CORES SORTIDAS

FLS
2Q

R$

27,23
R$

544,60

55
PAPEL CARBONO AZUL

FLS
2Q

R$
0,25

R$
5,00

56 PAPoELCÂRTÂO A4 - GRÂMATURA 180c, PCT
PCT

10
R' R$

583,30

PAPEL CONTACT VULCAN
ADESIVO TRANSPARENTE

IMETRO
ROLO OÊ PAPFI

40 R5
4,33

R3
173,20

58

PAPEL MICOONDULADO ESÍAMPADO

FLS
20

R5
2,67

R$

53,40

59
PAPEL MICRO ONDULADO LISO

ELS
25

R$

2,60
Rt

65,00

60
PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSICO

UND
60

R$
2,66

R§
159,60

61

PERFURADOR DE PAPEL (PEOUENO)

UND
15

RE

7,6f
R3

'I í5,05

62

PERFURADOR DE PAPEL À,1EDIO PARA 35 FLS

UND
12

RI
30,00

R§
360,00

63
PERFURADOR GRANDE 50 FLS

UND
10

R$
56,67

Rt
555,70

64
PORTA CANETA, CLIPS E LEMBREIES

UND
t5 RI

11,67
R5

175,05

65
PORTA CORRESPONOENCIA íOUPLA)

UND
10

R$
27,33

R3
273,30

I

W
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04 - DAS OBRIGAçÔES

4,í - OA CONTRÂTANTE

4.1.'l - Exêrcer a fiscalização da entregâ do material, por servidor ou
comissão, espêcialmênte designado pela Câmara l\.,lunicipal de São Be;nardo;

4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a licjtante vencedora
possa procedêr à enúêga do matêrial dentío do estâbelecido neste projeto Básico.

4.1.4 - Rêjeitar o material que não satisfizerem aos padrõês exjgidos nas
especificações;

. 4.1.5. Aplicar à licitânte vencedora as sanções administrâtivas previstas
na legislâção vigente.

4.2 . OA CONTRATAOA

4.2.1 - Prccedet a enltega do material adjudicados, de conformidade com
o quantitativo ê ês especificaçôês constantes do item 3 do presentê projeto Básico e da
sua proposta comercial;

4.2.2 - Ptovidenciat a troca, às suas expensas, no prazo máximo de íO
(dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não
correspondam as especificaçÕes solicitadas

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a teÍceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de

66
PORTÁ OOCUI\,4ENTO PúSÍICO 4 FUROS

UND
15

R$

í5,20
R§

224,00

67 OUADRO OE AVISO EM FELTRO COM
MODURA EM ALUMINIo, 120x gocM

UND
5

Rô
94,67

RI
473,35

68
RÉGUA AcRiLICA 3ocM

UND
15

R6

2,07
R5

3í,05

69
TESOURA 17 CÀ,4

UND
15

R$

12,33
R6

í84,95

70
ÍESOUM OE COSTURA - 21MM CABO PRETO

UND
10

Rt
12,33

R$

123,30

R$ 24.903,86

h9
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entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos;

4.2.4 - Mântêr inalterados os preços e condiçÕes píopostas;

4.2.5 - Respondêr por todos os ônus deconentês do trânsporte de
êmbalagem, sêgums, taxas, frêtes e demais ênc€rgos que venham incidir na entrega
do material:

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do materiat, de modo
idêntico àquelas constantês do objeto deste Projeto Básico;

4.2.7 - Neo transfêrir a terceiros, total ou parcial, o fornecimênto do
materialsem a prévia e expÍessa anuência da Contratante:

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens dêverão sêr entregues em embalagens resistentes que
proporcione integridêde do produto até o sêu uso, as embalagens que estiverem
violadas serão rêjeitadas;

5.2 - A entrega deverá ser Íealizâda peÍantê o Fiscal do Contrato, que adotaíá
os seguintes procedimêntos:

a) ProvisoÍiamente: de posse dos documentos apresentados pela
CONTRATADA ê dê uma via do contrato e da proposta rêspectiva, recebeíá os
bens para verificâção de êspecificaçôes, quantidade, qualidade, prazos, pÍeços,
embalagens e outros dados peíinentes e, êncontrando irreguiaridade, Íixará
prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou
aprovando, recebêrá pÍovisoriâmentê os bens, mêdiante rêcibo;

. _ b)_ Definitivamente: após rêcebimento provisório, verificação da
integridadê e realização de testes de funcionamenio, sê for o caso, é sendo
aprovados, nos exatos termos do projêto gásico ê da proposta vencedora, será
eÍetivado o rêcebimento deÍinitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão
de Rec€bimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTMTANTE
para aplicação de penâlidades;

5.4 - Os custos da substituiçáo dos itêns rejeitados conerão exclusivamente à
conta da Contratada:

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devêm ser originais de fábrica
ê novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normãl de produção,
sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do
fabricante.

Ed'. n t:aM
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5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto náo esteja mais disponível no
mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidadê e
especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os produtos deverão êstar acondicionados de forma compatível para a sua
conservação, em embalagêns de fábrica, lacrados pelo fabricante, devendo apresentar
êm suas embalagens rótulo com a identificação do produto. A exceção quanto ao lacre
da êmbalagêm sêrá para aquêlês produlos comprados em quantidades inferiores a
menor êmbalagem expêdida pelo fabricante.

06 - PRÁZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda, de êcordo com as necessidades ê
quantitativos soljcitados pela CONTRATANTE, medjante emissão de ordem de
fornecimento emitido pela mesma, durante o período de vigência do contrato que
seé até 3111212019, à contar da data de sua assinatura.

6.1.1 -Após ê solicitação de fornecimento, a CONTRATADA dêverá proceder
a enkega dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 15
(quinze) dias consecutivos, em uma única êtapa, independentemente do quantitativo
e valor solicitado.

- - 6.2 - O material objeto do presente projeto Básico deverá ser êntregue na sede
da Cámêra Municipal de São Bernardo - MA, locatizada na Rua Conego N;stor no21S_
Centro, CEP: 65.550-000, aos cuidados do Supervisor do setor compeiente.

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamênto será fêito pela CâmaÍa Municipal dê São Bernârdo _ MA, em
moeda conente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá até no máximo dê 30 (trinta) dias após a data do recebimento
deÍinitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota
Fiscâlou Fatura:

7.1.'l - A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da
empÍêsa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
informaçõês para crédito em conta corrente como: nome e número do Bânco.
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
devidamente atesta, emitida sem Íasura, em letra bem lêgível, juntamente com
cópia do contrâto, cópia dâ nota dê empenho como também as dêmais certidões
atuãlizadas: Certificado de Regutaridade dê Situação do Fundo de Garantia do
Têmpo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabathistas _ CNDT, Certidão
Negativâ dê Débitojunto à Previdência Sociâl - CND, Certidâo Conjunta Nega vâ
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida por
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órgãos da Secretaria da Receita Fedêral do Bíasil e da procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgâos das
Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condiÇão para AdministraÉo efetuar o pagamênto, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabalidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhê sanar quaisquêr irregularidades
detectadas quando da utilização do refêrido material;

7.4 - A nota fiscaufatura dêverá ser emitida pêla própria Contratada,
obrigatoriamente com o número dê inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no
departamento de cadastro dê fornecedores da Câmara l\4unicipal de São Bernaído,
constante ainda da Nota de Empênho e do Contrato, não se admitindo notas
fiscais/Íâturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de Íiliâis ou da matriz.

08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será mênsâl no valor estimando de R$ _,
conforme quantitatjvo solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40. da Lei
Federal no 8 666/93

PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2019 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal de São Behardo
Att,: COMISSAO PERI\4ANENTÉ DE LIcITAÇÃo _ cPL

REf,: PREGÃO N' OO5/20í9 . CPUCMSB

w
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Na qualidade de
inscrita no CNPJ sob o

represêntante legal da

portadoÍ da Cl no

Local e data
Nome e assinatura do representante lêgâl

credenciamos o Sr.
e do CPF n."

empresa

, para nos repÍesentar na licitação em referéncia, com podêres
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pêrtinêntes ao ceíame êm nome da represêntada.

t
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ANEXO

DECLARAçÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NÔ OO5/2019 - CPL

A empresa ....., inscrita no CNPJ no................, por
inlermêdio de seu rêpresentante lêgal o (a) S(a).........................
portador (a) da Cl n".................... e do CpF no DECLÂRA, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob âs penas da tea, em especial o art. 299 do Código
Pênal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazqs;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no g.666, de 21 dejunho de
1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não p;ssuiem
seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de lg(àezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso oir insalubrê, e em qualquêr trabalho menorês de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso X)« l do Anigo 70 da Constituiçâo Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOp,
constantês na Lei Complementar
considerada:

esta emprcsa está excluída das vedaçõesn" 14712014 e: na presente data, é

(
(
(
(

) y] 9lo_!\4 PMA, conrorme Lei com ptem enta t no .1 
47 t 20 1 4,

) EMPRESA DE PEOUENO pORTE, conforme Ler Comptementar no 1472014.
) COOPERATIVA conforme ârtigo 34 da Lêi FedêÍat no. 1.t 48Bi2OO7.
) Não é [IElEPP/COOP

3) guanto ao plêno conhecimênto e atendimento às exiqências dehãbilitação; que esta empresa atende ê todos os r."qri"itos à" ÀáÀiii"ãàã. 0",
como apÍesenta sua proposta com indtcaçâo do objeto e do preÇo oferecido osquais atendem plenamênte ao Edital.

4) Quanlo a inexistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do ârtigo 32,
S z.-, oa Ler tedeíat n . 8.666/93, que até â presente data nehhum fato o;orreuque.a rnabitite a participaí do pREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe
nenhum pedido de fatência ou concordata. õeaara, outrossim, ónÀecer'na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. DeclaE ainda, nos termos do artigo 9o, llt, dâ Lei Fêderal n.o g.666/93,
quê náo possut em sêu quadro funcional servidor público ou dirigentê de

. órgão ou enttdâde contÍatanle ou responsávêl peta licitaçâo.b. Declara também, nos termos do artigo 9., le [. da Lei Fêctêret no
8.666/93, que não incade em suas hipóGses vedadas.
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5) Quanto a elaboÍaçao inaepenaente ae proposta

a) A proposta anêxa foielaborada de maneira indêpendente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, diíeta ou
indiretâmente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participantê potencialou de fato da (identiÍicação da licitaçáo), porquaiquer meio
ou por qualquer pessoa;

b) A intençâo de aprêsêntar a proposta anexa não foi informada a, discutido com
ou recêbido dê qualqueÍ outro pârticipantê potencial ou de fato dâ (identificâção
da ljcitaçâo), por qualquer meio ou por qualquêr pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer mêio ou por qualquêr pessoa, influjr na dêcisão de
qualquer outro participante potencial ou de Íato da (identificaçâo da licitaÇão)
quanto a participar ou não da rêferida licitaçâo;

d) 9ye o conteúdo da proposta anexa não seíá, no todo ou em parle, diretâ ou
indiÍetamente, comunicado a ou discutido com qualquer ouiro oarticioante
potên-cialou de íato da (identificação da ticitação) antes da adludicaçáo do objeto
da reÍerida ticitaçâoi

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foj, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebldo de qualquer integrante de(ôrgão licitante) antes da abertura oílcial das propostas;

0 Que está plenamênte ciente do teor e da extensão desta declaração ê que detém
plenos poderes e informaçôes para firmá_la.

Locale data
Nome e assinatura do representante legal

[Observaçáo: em caso aíimativo, assinalat a ressatva acmal Esla declaraÇâo devera
ser em da em papêl que dentfique o óeáo (ou emprosa) emissirl
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no í40, Centro, CEP n" 65.43G.000, São Elemardo - MA

ATT: CONTISSÁO PERIVIANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, São Beínardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NÔ /2019 - CPL

Prezados Senhores.

Submetemos à apÍeciação de V. Sa. píoposta nos teÍmos dêscritos abaixo,
assumjndo intêira responsâbilidade pêlo seu teor e âs demais obrigâções estabêlecidas
no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAZA O SOCIAL:
SEDE:
CNPJi
TELEFONE/FAx:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

ITEM DESCRTçÃO/

ESPECTFTCAçÃO

ÍúooELo/
FABRICÂNTE

I,'NIDADE OE

MEDIDA
QUÁNTI
DADE

VÂLOR UNIT VALOR TOTÂL

1

2

2. PRAZO OE VALIOADE DA PROPOSTA:
3. PRÁzO PARA EXECUçÃO DO CONTRATO:
4. CONDTçOES OE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6.INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE OUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

Local, data e assinatura.
(nome da êmpresâ ê do seu íêpresentante legal com a devida identiÍlcação e

quatificação)

M
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO N. _/20,tg/CÂMARA

:EIIS^;','^'"?t'H",rliá,'"^iTE'"r3
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE
MATERIAL OE EXPEDIENTE INTERESSE DA
GÀMARA MUNtctpaL oE sÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICtpAL oE SÃo BERNARoO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/OOO 1-07, sediada na Rua Conego Nestor no2íS_
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/tvlA, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato represêntado peto prêsidente o Sr. BERNARDO JOSÉ TRBUZI OE
CARVALHO, brasileiro, portador da carteira dê identidade no ..... e do CpF no............_..
rêsidente ê domiciliado na nesta Cidadê e a emprêsa inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no
estabelecidê (inse,ir endeÍeço completo), neste ato denominada CONTRATADA,
representâda por (inserir o cargo), senhor(a) (qualificação do signatário do
contrato), inscrito no CadastÍo de pessoa Física - CpF, sob o_, portador do R.G.
no _de acordo com a representação legalque lhe é outorgada por_(inserir qual
dos instrumentos: pÍocu,ação/contrato social/estatuto social) RESOLVEM
cêlebÍar o presente Conkato decorrente da licitaÉo na modalidade pregão presenciâl
n.o /2019 e do Processo Administrativo n.o OO7/2019, com fundamento da Lei
n" 8.666, de 21 de junho dê 1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2OO2 e na Lei n.
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas ê
condiçôesi

cLÁusuLA pRtMEtRÂ - Do oBJETo

, 1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contrataçâo de pessoa jurÍdica
para o íornecimento, sob demanda, de Materialdê expediente dé interesse da óâmara
Municipaldê São Bêrnardo, conforme as êspecificações constantes do projeto Bástco,
que^integrcu o Edital do Pregão prêsenciat no /20í 9 - CpL da Cámaia, proposta
da CONTRATADA e demâis documentos constantes do processo n" /à0i9,

í.í. Discriminação do objetol
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.í. O prazo de vigênciâ deste Termo de Conkato seÍá até 3l/12/20í9 contados da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1o, da Lei no 8.66ô, de
1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.í.OvalordopresenteÍermodeContratoé0eR9............(. . .).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa alé 3111212019, conlorme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos da alÍnea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No valor acima êstão incluídas todas as despesas ordinárias daretas ê indiretas
decorrentes da execução conkatuâ|, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais. trabâlhistas, previdenciáÍios, íscâis e comerciâis incidentes, taxa dê
administração, frete, seguro ê outros necêssáriosao cumprimento integraldo objeto
da contrataçáo.

4. CLÁUSULA oUARTA - ooTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
4.í. As despesas decorÍentes desta conhatação êstão progrâmâdâs em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Câmara, para o exercício de 2019,
na classificâção abaixo:

01 03í 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CúUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.í. O pagamento sêrá fêito pela Câmara l\4unicipatde Sâo Bernardo/l\4A, em moeda
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Conkatada ê ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do rêcebimento
deÍinitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura:

5,í.1. A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e cârimbada pêlo rêpresentante legal da empresa em papel
timbrado, contêndo o no do processo licitatório, as inÍormações para crédito em
conta corÍente comot nome e número do Banco, nome e número da Agêncta e
númêro da conta, anexando a Nota Fiscâl devidamente atesta, emitida sem
râsura, em letrâ bem legÍvê|, juntamêntê com cópia do contrato, cópiê dâ nota de
empenho como também as demais certidões atualizadasi Certificado de
Regularidade de Situaçáo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativâ da União, expedida por órgãos da Secretaria

VALOR TOIAL
FÂBRICANTE

#
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da Receita Federal do Brasil e dâ Procurado a Geral da Fazenda Nacional, e
certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do lúunicípio.

5.2, Como condiçáo para Admínistraçáo efetuat o pagamento, a ticitante vencedorc
devetá nanter as mesmas condições de habilitaçáo;
5.3. O rec€bimento náo exclui a Íesponsabilidade da Contratada pelo períeito
desempenho do material Íornecido, cabêndo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizaçáo do referido material;
5.4. A nota Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriâmente
com o número dê inscrição no CNPJ, constânte da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas flscaisfaturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matriz.
5.5. O pagamenlo dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agênciê no _; e conta corrente no

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇOES
6.í. O preço contratado é Ílxo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualjzado do contrato.
6.4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado
do contrato.

7. CLÁUSULA SÉNMA . ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
!.1..9. p@zo de entrega do objeto deverá ser reatizado, parcetado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necêssidades e quantitativo solicitâdo pela
CONTRATANTE durantê o pêríodo de vigência do conirato.
7.í.í. O material objeto do presente Teímo dê ReferêncE deverá ser entreque na
sede da Câmara lvlunicipal de São Bêrnardo _ lVlA, locatizada na Av. João"Xxlll,
S/N, Bairro Centro, São Bernardo/MA, CEp 65.398_000, aos cuidados do
Supervisoí do setor competente de Segunda a Sena das a:00hs as í3:oôns.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objêto são aquetas pievisfas no
Termo de RêÍerência, documento integrante e apenso a este contrato.'

8. cLAúsuLA otTAva - FtscaLtzaÇÃo
8.í..A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçÕES OA CONTRATANTE E DA CONTMTADA
9.'1. As obrigações da CONIRATANTE e da CONTRATADA sâo aquelas previstas
no Termo de Referência.

í0. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÔES ADMINISTRATIVAS
10.'1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n" g.666, de 1993 e da

Lei no í0.520, dê 2002, a Contratada que:

@
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10.1.1 inexecutar totalou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação;

10.1.2 ênsejar o retardamento da êxecução do objêto;
'10.1.3 fraudar na execução do contrato;
1O.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
í0.1.5 comeler fraude fiscal:
10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das inÍrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
segulntes sançôes:

10.2.1 advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que nâo
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustificâdo sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do conkato. no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percêntual do subitem acima, será aplicada de Íorma proporcional à
obragação inadimplidâ;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o ó.gá0,
entidade ou unidadê administrativa pela quala Administrâção pública opera
ê atua concretamente, pelo prazo dê até dois anos;
í 0.3.4 impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal dê São
Bemardo/N4A com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro próprio da CÂl\.,lARA peto prazo de até cinco anos;
19.3,5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração pública, enquanlo pêrdurarêm os motivos determinanies dapuniçâo ou até que sejê promovida a rêêbilitaÇâo perante a própria
autoÍidade que aplcou-â penatrdade. que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratantê pelos píejuízos causados,10.4^-- Também ficam sujeitas às penatidao"joo 

"rt. 
á2, iiiáfV o'" r"in" a.ooo,

de 1993, a Contratadâ que:
10.4.1 tenha soírido condenação deflnitiva por praticar. por meio dolosos,
fraude fiscal no íecolhimento de ôuaisquer tributos;
10..4.2 tenha praticâdo atos iiícitos visando a frustrâr os objetivos da
licitação;

10.4.3 . . demonstre náo possuir idoneidadê para contratar com a
. Admrnistração em virtude de atos ilic[os praticados.10.5 A aplicação de qualquer das penalidades prÉvistas realizar-se-á emprocesso. administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à

Uontratada. observando-se o procedimenlo previsto na Lei no g.666, de 1993.
7U.b . A autoridade compelente. na aptrcaçáo das sanÇÕes, levará em
consideraçâo a gravidade da conduta do infrator, o carátêr educaiirà á" p"n". 0",
como o dano câusâdo à Admrnistrâção, obsêrvado o principio de proporcionaliàaae.
10 / As penalidadês seíão obrigatoriamentê registradas no Sistema dê
Cadastro PrópÍio da CÂMARA.

í 1. CLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
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11.1. O presente Têrmo dê Contrato poderá sêr rescindido nas hipóteses
previstas no art 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
arl 80 da mesma Ler. sem preluizo das sanções aplicáveis11.2. E admissível a fusão cisão ou incoÍporâção da contratada com/em ouka
pessoa jurídica, dêsde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação êxjgidos nê licitaçáo original; sêjam mantidas as demais
cláusulas e condições do contÍato; não haja prejuízo à êxêcuÇão do objêto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração â continuidade do contrato.1'1.3. Os casos dê rescisão contratuâl serão formalmente motivados.
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANIE em caso de
rescisáo âdministrativa previstâ no aí. 77 da Lei no 8.666. de 1993.
í 1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indlcativo dos seguintes
aspectos, conÍorme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou pârcialmente
cumpridos;
1'1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:
1'1.5.3_ lndenizaçõês e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÔES12.1. É vedado à CONTRATADA:
'12.1.1. cêucionar ou utjlizar estê Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
12.'1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por paíe da CONIRAfANTE, salvo nos caso's órevistos
em Iêi
'12.í.3. SrrbcortÍatar.

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.13.1. Os casos omissos serão dêcidrdos pela CONTMTANTE, seoundo as
disposiÇóes contidas nã Ler no I 666, de j993. na Ler no 1O.52O, de 2OO2; demaE
normâs gemis de lacitaçõês e contratos êdministrativos e, subsldiaíiamente,
segundo as disposlçôes contidas na Lei no 8 078, de í9gO - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

,14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA _ PUBLICAÇÃO14.1. lncumbirá à CONTRATANTE próvrdenciar a pubtrcacão deste
instrumento, por extrato, no Daáíio Oficial do Estâdo, no prazo prevrstó na Lei no
8.666. de 1S93.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que dêcorrerêm da exêcuçâo dêste
Têrmo de Contrato será o da Comarca que abrangê o Municípi; de São
Bernardo/l\rA.

Para firmezê ê validâde do pacluado, o prêsente Têrmo de Contrato foi lavÍado em trés
(tíes) vras de igual teor, que, depors de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

de.....................................--... dê 20.....
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