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PREGÃO PRESENCIAL NO 006/20í9 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. No. 008/2019

OBJETO: Conkatação dê pêssoa jurídica para o fornêcifiento, sob demanda, dê
gêneros alimentícios de interesse da Cámara lvlunicipal de São Bernardo.

ORGÃO LICITADOR: Câmara t\4unicipatde São Bernardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/04/20í9

HORA:09:30hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/Cpl da Câmara Munlcipal,
localizada na Rua Conêgo Nêstor no 2í s-Centro, CEp no 65.S50-OOO, São Bernardo/l\4A

Pregoelra da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA LtMA FERRETRA
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EOIÍAL

PROC. ADM. N'. 008/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdAStTO

Nacional dê Pessoas Jurídicas sob o n" 07.629.520/0001-07' sediada na Rua Conego
Nêstor no21s-Centío. CEP: 65.550-OOO, São Bernardo/l\4A, por intermédio do Prêgoeira

da Comissão Permanente dê Licitação dê São Bernardo, designada pela Portâria nô

OO5/20'19, assinada em 25 de janeiro de 2018, e publicada no átrio Municipal no diâ 18

de fevereiro de 2019, lêva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor pÍeço por LoTE, conforme

descíito neste Editale sêus Anexos ê em conformidadê com o disposto da Leino 10 520,

de 17 de julho de 2002, Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, da LeiComplemêntar

n' '123, áê 14 de dezembro dê 2006, da Lei n" 11.488, de 15 dejunho de 2001' do

Decreto n'6.204. de 05 de setembro de 2OOl aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no

8.666, dê 21 de junho de 1993, e as exigências êstabelêcidas neste Edital'

A sessão pública de realização do Pregão tera rnrcio às 09:30hs do dia
'tO dê abril de 2019, devendo os envelópes conlendo a Propostâ de Prêços e a
Documentação de Habilitação-para o objeto dêfinido neste Edital e respêctivos Anexos'

;;;;tr"ú" na coulásÃo PERúaNENTE oE LlclrAçÃo-cPL, situada na

ôomissão- Permanente de Licitação/cPL da Càma,a l\4unicipal, localizada na Rua

Conego Nestor no21s-Centro, CEÉ: 65.550-oo0' São Bernardo/l\'tA, na data e horário

acima mêncionados.

1. DO OBJETO

1.1. A presentê licitação tem por objeto a Contrataçâo dê pessoa luÍidica-p-ara o

Íornecimento, sob demanda, de gênêros alimêntícios de intê'êssê da câmara

Municipal de São BêtnaÍdo, coniorme especificaçóes constantes do TeÍmo de

Rêferência - ANEXO l, paíte integrânte deste Edital-

1.2. O ualoí global estimado desta licitâção é dê R$ 24.582,57 (vinte e quatro mil,
quinh€ntos oitenta e dois rêais e cinquenta ê sête cêntavos)

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1- Participação de emprêsas, cujos ramos de atividadês sejam compatíveis com o

objeto licitadoe que atendam a todas as êxigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos dê classificação das propostas, constante deste Edital e seus

Anexos.
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nos temoa do artloo il8. lnciso l. alterado pela Lei Complementar no í47. de 07 de
âoosto de 2014). cuio ramo de atlvidade comoatível com o obieto licitado e oue
atêndam a todag as exioências. inclusive quanto à documentacão e reouisitos
mínimos de classlÍlcaqâo das prooostas. constantê dêste Edital ê aeus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licitação as emprêsas punidas, no âmbito da Administração
Pública, com as sanções que abaÍquêm a Administração Pública l\4unicipãl prescritas
no art. 70 da Lei Federal n' 10-520102, bem como os incisos lll e lV do art. 87 da Lei
Fedeíâl n" 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se êncontrem sobfalência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que

seja sua forma de constituição, empresas eskangeías que não funcionem no pais,

empresasque possuam, enke seus sócios, servidores públicos da Cámara Municipal
de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido declarados inidóneos para licitar
ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito dê

licitar e contratar oela Administreção Pública da Câmere Municipal de São
Bernardo. (art. I da Lei Federal n' 8.666/93)

3. OA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA

SESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciaÊse e, se for o caso,

comprovar a existência dos necessários poderes parâ formulação de propostas ê para

a píática de todos os demais atos inerentes a êstê Pregão Presencial.

3.1.1. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste' a equipe
de apoio, procêderá ao credênciamento dos licitantes ou dos rêpresentantes legais
prêsêntes, comprovando, se for o caso, a outoíga de poderes necessários para a
formulação de lancês e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,

observando-se ainda que:

a) Náo será permitido ao mesmo credenciado rêpresentar mais dê um proponênte no

mêsmo certame; e

b) Não será permitido mais de um cÍedenciado para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamênte munido de
documento que o credencie a participaí destê procêdimento licitatório e a responder por

sua repÍesentada, dêvêndo, ainda, no ato dê enkega dos ênvelopes, identificâr-se
exibindo a Carteira de ldêntidade ou outro documento equivalente, com copiâ do
rêspectivo documento.

3.2.1. O crêdênciamento far-se-á por meio de instíumento público de procuração ou

instrumento particular, ou por Carta Crêdencial, firmâda pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhêcida por Caítório competente, no modelo do ANEXO ll dêste
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Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e pÍaticartodos os demais
atos pertinentes âo certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta CÍedencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, êm se katando de sociedâdês
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleiçôes de seus adminiskadores, no qual estejam exprêssos seus poderes para

exercer direitos ê assumir obrigações em dêcorrência de tal investidurai

b) Cópaa da Cédula de ldêntidade ou outro documêôto oficial que contênha foto do
representante da empresa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conÍeridos pelo Pregoeiro, a cada Sessão
Pública íêalizada.

3.5. Após o credênciamento, será dêclarada a abêrtura da sessão e nâo mais serão

admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

3.6. O crêdenciamento sêrá conferido pelo Prêgoeiro a cada Sessão Pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta

desse documento somente impedirá quê o representante da licitante se manifeste ou

rêsponda pela representadâ durante o processo licitatório.

3.8. A licitante quê comparecer Íêprêsentada por seu sócio ou dirigente, fica dispensâdâ
do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.'1, devendo compÍovar esta
qualidade através de cópias dos documentos indicâdos nos subitem 3.3 alinêas "a" e

3.9. Náo sêrá admitida a participaçáo de dois representantes para a mêsma emprêse ê

nêm de um mesmo representantê pâra mais de uma empresã.

3.'10. Os licitantes deverão apresêntar DeclaÍaçâo, em separado dos 6nvelopes, de

ênquadramento no art. 30 da Lei Complemenlat 
^o 

- 14712014, no çaso de microempresa
ou empresa de pequeno portê e também para as cooperativas, conformê modelo
constate do Anexo ll destê Edital. A não entrega da refeíida Declaração indicará que a

licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complemêntar no.

14712014.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovaÍ a declaração do item anterioÍ' devendo
trazeÍ. no caso das ME/EPP a Certidão dê Enquadramênto como MicroempÍesa ou
Empre3e dê P€quêno Porte, somênte para eÍêito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei

Complementar n' 123, de 14t1212006, emitida nos termos do art. 8' da lnstrução
Normativa do Departamênto Nacional de Registro do Comércio - DNRC n' 103, de

3OlO4l2OO1, pelo Registro compêtênte para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponêntes pertencentes a esta câtegoria empresariâ|.

@
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3.11. Os Licitantes deverão apresentar a declaração exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordem dos P.ocedimentos:

3.12.1. A sessâo do certame observará os sêguintês procedimentos:
â) Credenciamento;
b) Abertura da Sessâo
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classiflcação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
0 Fase de habilitação
g) Fasê Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços ê os Documentos de Habilitação deverão ser aprêsêntados
pessoalmente pêlo representantê credenciado, no local, dia e hora acima mêncionados,
êm 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente Íechados e rubricados no Íecho
e contendo êm suas partes extêrnas e frontais, em caracteres destacêdos, além da
razão socialdo licitante, os seguintês dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSÍA DE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL NO 006/2019
oRGÃO L|C|ÍADOR: COMTSSÃO PERMANENTE DE L|C|TAçÃO - CpL
LOCAL: SÃO BERNARDo/MA
OATA: 10/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 006/20í9
ORGÃo LIcITAooR: coMISSÂo PERMANENTE oE LIcITAÇÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í0/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Não será admitida a enkega de apenas um envelope.

4.3. Após a entrega dos envêlopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO" seÍá rubricado pêto pregoêiro, êquipe de apoio e os rep.êsentantes
crêdenciados das licitantes.

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documêntaçáo em original ou
cópia previamêntê autenticâda poÍ cartório competente ou por servidor da CpL (até
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vinte ê quatro hoÍas antes da realização do ceíame), ou publicação êm órgão dê
imprensâ oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presênte Edital ou que forêm
omissas ou apresentem irregularidades ou defêitos capazes de diÍlcultar o julgamento,
serão descla§sif icadas.

4.6. Não serão acêitâs documentação e proposta ênviadas via postalou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital

4.7. lndependêntemente dê dêclaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submassão às normas constântes da lêgislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Prêgâo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1- A Propos-ta de Preços deverá ser aprêsêntada em O1 (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitantê, em língua portuguesa, salvo quanto às expressbes técnicas de
uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada. assinâda ê
rubricadas todas as Íothas pelo representante tegal do licitante proponente, com o
seguinte contêúdo, dê aprêsentaçáo obrigatória:

a) Númêro do Pregáo, razão social do proponente, número do CNpJ/t4F, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancáraos tajs como: nomê e número do Banco, agéncia e
conta correntê para fins de pagamento;

b) Nome completo do responsável pêla assinatura do contrâto, númêros do CpF e
Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

c) Descrição completa do objeto da pÍesente licitação, com indicação do LOTE e tTEM
coraoos, em contormidade com as especiÍlcaçóes do Termo de ReÍeÍência _ ANEXO
I dêste Editâl

d) Preço unltário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar
mcruroos, atem.do lucÍo. todas as dêspesas e custos, como por exemplo: transportes,
úroulos oe quatquer natureza ê todas âs despesas, diretâs ou indiretas. relacionadas
com a exêcução do objeto da presente licitação;

0 Prazo de.validadê da proposta: não inferior a 30 (kinta) dias, â contar da data dasessão de abertura dos Envelopes;

g) Píazo de exêcução: de acordo com Termo dê Reíerência.

9.1) Ápós a solicitação de fornecimento, a CONTMTADA devêrá proceder a entrega
dos itens constantês na mesma, em suâ totalidade, em até no max'imo õã i"in-i oim
consecutivos. em uma ünica etapa. independentemente do quantitatNo ; vatoÍ
solicitado
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5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofeíado permanêcerá fixo e iíreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicará na ptena aceitação, por parte do licitante,
das condiçôes estâbelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitantê que não mantiver sua proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despêsas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos prêços, não sendo
considêrados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendjos serviços ser
fomecidos sem quaisquer ônus adrcionats.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Sêrão proclamados, pelo pregoeiro, os licitantes que apresentarem as píopostas
de menor prêço global poÍ LOTE e todas aquelas apreseniadas com preçoi aú tO%
(dez por cênto) supeÍiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes
lêgais dâs licitantes paíicipem da etapâ de lances verbâis.

6.2._Quando não foÍêm idêntificadas, no mínimo, três propostas êscritas com preços em
conformidade com o definido no subitem anterior, o prêgoeiro fará 

" 
oia"nà,ii",ito O"a

melhores ofertas, até o máximo de três, cotocadas em oidem crescente, tuàisfuer que
sejam os valores oÍertados, confoíme o disposto no Dêcroto Fêderal.

6.3- Aos proponentês proclamâdos conforme os subitêns antêriores será dada
opodunidade para nova disputa, por meio dê lances verbais e sucessivos, de valores
orslnlos ê decrescentes. parê a escolha da proposta de menor valor.

6.4. Não podêrá haver desistência dos lances ofêrtados.

6..t.O empâte entre dues ou meis propostas de preÇo, será resolvido por sorteio em âtopuonco, com a participação de todas as ticitantes.

6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e dê emDresag depequêno poÉe que se enconlíarem na faixa até Sol. actma do menor preco serãoconsidêradas empatadas com a primêira colocâda, devêndo estas propõneirLs ser
::ry9:*T na.ordem de ctassificaçào. uma na fattâ da ortr". pa.a t"lreiurã,ini"" 

"ulrma olena. tnterioí a da p mêiía colocada, visando o dêsempate.

6.6.1. Aplicê-se o disposto neste item somentê no caso dâ proposta jnicialmentê majsbem classificada náo ter sido apresentada p". .i.r"..pr""; ;;;;p;;;;;; Ãr"."portê.

6.6.2. A mlcroempresa ou â empresa de pêqueno portê mais bem classiícada poderá
aprêsentar uma última ofertâ, obrigatoriâmentê inferior à proposta do primeirà cotãcaOo,

ffi
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situação êm que, atendidaJas exigérrcias habilitatóiiaa; observado o valor estimado
deste Pregão;para a contrataçáo, sêrá adjudacado em seu favor o objeto

6.6.3. Nâo sendo vencêdora a microempresa ou a empresa de pequêno porte mais bem
classiíicada, na foíma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentês que porvêntura se enquadrem na situaÉo descritâ nesta condaÉo, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direitoi

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microemprêsâs ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intêNalo estabelecido nêstacondação,
o Píegoêiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamênte a vencedora para
âpresentação da ofeía finâl do desempate;

ô65..O interess-ado qrJe não apresentar proposta decâirá do djreito previsto na Lei
ComplementaÍ no 147120í4:

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

6.8. O pregoeiro examinarâ a aceitabilidade quanto êo objeto da proposta com o menorpreço, conforme definido neste Editat e seus ,qnexos,' OeciJi,iOo motivadamente arespeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a oferta, sêrá vênficado o atendimento pelo proponentê de todasas exigências êditalicias, para efeito dê habrtitação. CãJo contràrio o pregoeiró
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem oe ctjssitcãfáã, ate a apuração de umaproposta que atenda a todâs as exigências constantes oeste Éàital, s"nao o, r"s["ürãproponentê declarado vencedor nessa fase.

6.10. Verificando-se discoídáncta entre o pÍeço unitário e o total da proposta
prevalecerá o primeiro, sendo.conrgroo o preio iot"r; ôào,ànoo divergência entre osvatores num.éricos e os por eÍenso: predomi"Lrá" 

"l iii_Ã,lio"pendentemente deconsulta ao licitante.

6.11. Caso tenhê ocorrido lancê, a proposla de preços, ajustada ao lancê final, deveráser protocolada na cpl da CámaÍa, no prazo Oe +ti 1quãreü e oito) horas, contadoda lavraturâ da ata.

6..12 Serão desclassúicadas aquelas pÍoDostas oue
6.í2.1. Apresentaíem valores acima do màiirà-""t"0"1"",0o no Edital, englobandoiteng e valor global;

6..12.2. Não atenderem às êxigências do presente Edltâl e seus Anexos;

6.12.3. Forem omissas (
dificultar ojulgamento 

)u as quê apresentem irregularidades ou Íalhas capazes de

ãÀ-íM-t-ãb,Es 

-.-

Páoin.sde3' 
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6.í2.4. Oue contênham preços manifestamente inexequíveis, assjm considêrâdos
aqueles que não venham a têr demonstrado sua viabilidadê por meio de documentação
que comprove que os custos sâo coerentes com os praticados no mercado.

6.í 3. Se a proposta escrita de Menor Preço não Íor aceatável ou se a respectiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, seÍá examinada a oÍerta seguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habalitaÉo da licitante que tiver formulado tal proposta, na
oídem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às
condiçóes deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamêntê com a ticitântê detentora da proposta de
menor preço, no sentido dê que seja obtido o melhor preço.

6.í5. Da reunião lavraÊse-á ata circunstanciada, na qual sêrão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pelos componentes
dâ equipe de âpoio e pêlos reprêsêntantes dos proponentes presenies.

6.16. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinaturâ da ata de
sêssãô

6.16-1. Os documentos poderão ser rêmetidos por meio dagital, podendo ser solicitados
êm
originalou por cópia autênticada a qualquer momento, em prazo a sêrestabelecido pelo
Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitâdos, deverão ser
encaminhâdos ao órgão licitânte.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando dê enviar a
hdicâda nesta seçáo, será desclassificado e sujeitar-se-á às sançôes
Edital.

documentaÇão
Previstas neste

6.í6.4. OPregoeiro poderá fixar prazo para o reênvio do anexo contendo a planilha de
composiçáo de preços quando o preço total ofertado Íor aceitável, mas os preços
unftânos que compõem necess em de ajustes aos valores estimados pelo óRGÂo
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá impticar aumento do s", ,áio, gfoO"t.

9 16 q S9rá desclassificada a proposta que não coÍrigir ou não justificaí eventuais
irregularldades apontadas pelo pregoeiro_

6.16.6. No caso de ljcitação por totes ou itens seÍá pêrmitida a alteraçáo de preços
unitários pelo licitante observando-sej (apenas se houvêÍ divisão em lote; ou itens)

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menorês ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; '
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b) A possibilidadê dê negociação com o proponente vencêdor visando a redução de
prêços unitáíios, para qualquêr um dos itêns individualmente; e

c) Para Íins do disposto nestê jnciso, o cálculo do vâtor global dâr-sê-á pela somatória
dos preços unitáÍios dos itêns da propostâ, multiplicados por suas respectivas
quantidadês.

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá serentregue em O1 (uma) via, em envetope
dêvidamente fêchado e nlbricâdo no fecho, identificado conforme o indicado no itêm
4.1 deste Edital.

7.1.1. As declarações e outros documêntos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, dêverão conter data, identificação e assinatuía do
titular dâ empresa ou do seu representante legal.

7.2. EnceÍtada a etapa competitiva ê ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documêntos de habilitação do licitante que
apresentou â melhor proposta, procedendo a suê habilitação ou inabilitação.

7-3. A participação no presente procedimento licitatórao rêquêr a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessáriâ qualificaÇão no que se rêÍere à:

7.3.1- Habllitação Juridica, que será comprovada mediante a apresentaÇão da
seguintê documentaçáo:

â) prova de rêgistro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estaluto ou conkato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociêdades empresariais e, no
caso de sociedade por açóes, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais
adminiskadores;

c) no caso de Sociedades simplês o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Caíório de Registro de Títulos e Docume;tos)
acompanhãdo da prova de Diretoria em exercícjo;

d) decreto de aulo.izaçáo, em se tratando de êmpresa ou sociedâde estrangêira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização para funcionaménto ãxpediOo
pero orgao compêtente. quando a alividadê assim o êxigir.

7.3.2- Rêguleridâde Fiscal, que será comprovada mediante a aprêsentação dos
seguintes documentos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNpJ)i

Éãinr)lm-MsM ffi
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b) Prova de inscrição no cadastro@
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinêntê ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Píova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada dâ segujnte forma:

a) Fazênda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito
negativo. êxpedida pela Secretaria da Recêitâ Fêderal do Brasil(RFB) e procuradoriâ-
Gerâl da Fazenda Nacional (PGFN), que abÍange, jnclusive, as contribuiçôes sociais
previstas nas alÍneas a a d, do paíágrafo único, do art. 11, da Lei no 8.2í2, de 1991;

a.1) O licitante podêrá, em substituição à certidão mencionada na alínea c.1, apresentar
as seguintes certidôes conjuntamente, desde que tenham sido expedidas até o dia 2 de
novembro de 2014 ê estejam dêntío do prazo de valjdade nelas indicados: Certidão
Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeito negativo referente à Conkibuição
Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo Bràsil
(RFB) e a Certidão Conjunta Negatjva de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Atavâ da União, ou Ceíidão Conjunta positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receata Federal do Brasil (RFB) e procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa). ou Cêrtidão Positiva com etetto c,e Negativa. do tmposto sobre Operaçôes
relativas à Circulaçáo de l\,,tercadorias e sobre prestações de Serviços de T;ansporte
lnterestadual, lntermunicipal e dê Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de
Estado de Fâzenda, ou, se for o caso, certidão compÍobatóraa de que o licitante, em
razão do objeto social, está isênto de inscrição estêdual;

c) Fazenda Municipal: apÍesentação da Certidão Nêgativa dê Débitos (ê débitos em
dívida ativa), ou Certidão positiva com efeito de Negaiiva, do lmposto sàbre Sêrviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se Íor o caso, cêrtidão comprobatória de quê o licitante,
em razáo do objeto sociâ1, está isento de inscrição municipal;

d) Certificado de Regularidadê do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimptidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistás (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNôT.

7.3.3. As microêmpÍesas e êmprêsas de pequeno portê deverão apresentar toda a
documentaçâo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas
no item 7-,3.2, mesmo quê esta apresentê alguma reskição, assêgurado, todavia, oprazo de 05_(cinco) dias úteis, cujo têrmo iniciát corresponierá ao miomento em que o
proponenlê íordeclarado o vencêdordo certame, prorrogável por igualperíodo, a critérioda ãdminrskaçáo pública, para a regularização Ca ãocuúentãçao, p"g"."nto o,
parcelamento do débito e emissào de eventuais cêrtidôes nêgativãs ou pósitivas com
efeito de ceÍtidão negativa (at1.42, s1ô, LC 123/06).

W
iG.e,à.9.Pl."$
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7.3.3.'1. Este benefício será concedido somênte às empaesas que atenderem ao
disposto no subitem 3.í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-rêgularização da documentaçâo, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicáção da suspensáo
de licltar e contratar com a Administração pelo perÍodo de até 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administrêção convocar os licitantes remanêscentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.3.4. Quallricação Econômico-Financeirar que será comprovada mediantê a
apresentaÉo dos seguintes documêntos.

a) Balanço patdmonial e demonstrações contábeis do último exercicio social,já exigÍveis
ê apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, êm qúe estejam registrados os valorês do ativo circulante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo â extrâir-se índice de Liquidez Corrente (lLC) igualou superior
a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices rêferidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual
ou superior a dez por cento (100/o) do valor estimado da contratação.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o micíoempreendedor indúidual (art. 1g
da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 20 CC) e as Micro ê pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitaçôes cujo os objetos sejam para o fornecimênto para
pronta entrega ou para locação de materiajs (art. 30 do Decreto Federal nô 6.20412001).

a-3) As êmpresas com menos de um exeÍcícjo financeiro devêm cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço dê Abertura, acompanha-do do
Balanço Pâtrimonial e da Demonskação do Resultado tevantâdo com bàse no mês
imedratamenle antênoí à data de apresenlação da proposta.

4.4) Serão considêrâdos aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis assim âpresentadosl

l. Publicados em Diário OÍicial ou;
ll. Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll- Registrâdos na Junta Comercaal da sede/domicitio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro Diário, devadamente autenticado na Junta Comercialda sede ou
domicílio da licitante, na forma da lN no 65 do DêpaÍtamênto Nacional do Rêgistro do
Comércio - DNRC, de 1o de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriaménte dos
Termos de Abertura e de Encerramento. Ouândo for apresentado o o;iginal do Diário,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipê de Apoio, fica dispensada ã inclusão, na
documentação, dos Termos dê AbenuÍâ e de Encêrramento do Ltvro em questáo.
Y --Sl9qT? 

Público de Escrituração Digitat - Sped - Contábit (Decretà Federat no
6.02212001): nos termos do art. 20 da lnstruçâo Normativa RFB nd 78712001, devêndo
apresentar reÍeridos documêntos, dêvidamentê assinados, na forma do s So do art. 1O
da lnstrução Normativa DNRC no 107/2008.

É;ú;õãú:mlff-êe-
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b) Cêrtidão Negativâ dê Falência ou Concordata (Rêcuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pêlo distribuidor da sede da pessoa iuridica, com data não
excêdente a 60 (sêssenta) dias de antecedência da datâ de apresentação da proposta
dê preço.

7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser compÍovada através del

a)ATESTADO de capacidade tecnica fornecido por pessoas juríd icas dê direito púbtico
ou pdvado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compativeis com o
objeto deste prêgáo

7.3.6. Dêclaração Unificada que constará:

a) Declaração de quê não emprega menores de dezoito anos êm trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores dê dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condiçâo de âprendiz, a paíir de quâtoze anos, de conformidade com o disposto na
da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaraçâo de supêNêniência de fato impêditivo da habilitaçáo nesle ceÍtame,
inclusive na vigência conúatual, caso venha a ser conkatado.

c) Declaração de êlaboÍação independente de proposta.

d) Dêclaração da condição se é ou nâo [4úEpplCOOp.

7.4. A apresentação do CêÍtiÍicado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Adminiskação Pública Federat ou de outros Estados, substituirá os docu;entos
enumeÍados nos subitens 7.3.1 (,,a,,, ,,b,,, ,,c,, e ,,d,,) ê 7.3.2 (,,a,'e..b,,).

7.5. Não haverá aprêsentação de amostra prévie ao contrâto.

7.6. Náo serão aceitos protocolos de entrêga ou solicitaçâo de documentos em
substituição aos documentos requeridos no pÍesentê Edital e;eus Anêxos.

7.7. Se a documentação de habilitação não estiver completâ e correta ou contíariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pêna de inabilitação, os documentos apresêntados dêverão êstar em nomê do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, eÍetuãda poí tradutorjuíamenúdo,ê também dêvidãmênte consutarizados ou regiskados no cârtório ãe títutos e
documentos.

7.10. _Documentos de procedência eskangeira, mas emitidos em llngua portuguesa,
também

idd-daro, iã=narrú-
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deverão
títulos e

ser apresentados devidamente consulaÍizados ou registrados em cartório de
documentos.

7.11. Em setratando de filial, os documentos de habilitação juÍídica e regularidade fiscat
devêrão êstar em nomê da filial, exceto aqueles que, pela própria naturêza, são emitados
somênte em nomê da makiz.

7.12. Os documentos adma relacionados, nêcessários à habilitaÇão, poderáo ser
apresentados em originâ|, por qualqueÍ prccesso de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originâis para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apolo.

7.13. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
ênviados via postal ou entreguês em oukos setores que não sêja o especiÍicado no
Preámbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos sêrá a neles expressa, ou estabelecida em
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aquêlês emitidos a menos dê
(noventa)dias.

lei,
90

7.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçâo, à
conÍormidade da proposta ou ao enquadramento como microempresâ ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançoes previstas neste Edital.

8. DA tMpUGNAÇÀO DO ATO CONVOCAÍóR|O

8.í. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarêcimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para reaebimento
das propostas.

8.í.1. A apresêntação de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgada na foíma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser entregue
diretamente na coMtssÃo PERMANENTE DE LtõtTAcÃo - cpucMSB, na Rua
Conêgo Nêstor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lvlA, não tendo efeito
suspênsivo.

8.1 2. Acolhida a petiçáo contra o ato convocatóÍio, sêrá designada nova data para a
realização do certamê.

8.2. Cabetá à Pregoêiro (auxiliâdâ pelo técnico compêtênte) decidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3- Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para
realizâçáo do cêrtamê.

8.4. Aenkega da proposta, sem que tênha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicará na plêna aceitaçâo, por parte dos interessados, dai condiçbes nete
estabêlecidâs.

aJdFffiôi---aúnaB-
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9. OOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, podêrá o licitante, ao Íinal da
sessão pública maniÍestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo rêgistrado em Ata a síntese das suas razóês dê rêcorrer.

9.2. A faltâ de maniÍestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão dêste Pregão, importârá na decâdência do direito de recurso ê adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro âo vêncedor.

9.3. Câbeíá ao licitante juntaÍ os memoriais relativos aos recursos registÍados em Ata
no prazo de 03 (três) dias útêis, contados da lavratura da citada Ata, nos câsos de:

a) Julgamonto das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitaçâo da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenqão de recorrer por parle de algum
dos con6orrentes, ficam desde logo intimados a apresêntarem contra razôes também
em 03 (diâs) úteis, contâdos do término do ptazo de apresenlação das Íazões do
rêcorente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro deveÍá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem 8.,1.í, terá efeiio suspensrvo,
e, sê âcolhido, invalidará apenas os atos insuscetívêis de aproveitamento.

9.6. Sê não reconsiderar sua decisão, o pÍegoeiro submeterá o rêcurso, devidamente
informado, à conslderaçáo do Prêsidentê da Cámara Municipal de São BeÍnardo,
que proÍerirá decisâo definitiva ântes da homotogação do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presidente da Cámara Municipal de São BêrnaÍdo poderá
homologar este procedimento licitatório e detêrminar a contÍataçâo com a lícitante
vencedorâ.

IO. DA HOMOLOGAçÀO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação â empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologaí este procedimento licitatórao e determinar a conkatação
com a licitante vencedora.

10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Câmara Municipalde
S,,ão Bernerdo convocará ê empresa adjudicâtária pêre, n; prazo máximo dê OS (cinco)
dias úteis, âssinar o Contrato, na forma àa minuta apresentada no ANEXO lV, âdàptado
à proposta vencedora, sob penâ dedecâiro direito ao serviço, sem prejuízo das sançôes
previstas no artigo 81 da Lei n.8.666/93.

&
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10.3. O prazo de convocação podera ser ç,rorrogaao uma vez, por igual período, quando

motivosolicitado pela licitante vêncedora durante o seu transcurso, desde que ocorÍa
justificado e aceito pela Administração.

10.4- Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo ê condiçóes estabelecidos,
o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reaprêsentaíem os seus
Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos do item 7 deste
Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual
o Pregoeiro examinârá a oÍerta subsequente, veriÍicando a sua aceitabilidade ê
procedendo à habilitaÇão do proponente, na ordem de classillcação, e assim
sucessivamênte, até a apuraçáo de uma propostâ que atenda ao edital, sendo o
rêspectivo licitante dêclarâdo vencedor e ele adjudicado o objeto do certame.

í0.5. A recusa injustiÍicâda da licitante vencedora em âssinar o Contrâto. dêntro do
prazo estabelecido, caÍacleriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujoitando-a as penalidades legalmênte estabelêcidas.

10.6- O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a ac€itar, nas mesmas
condiçóes conkatuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até
25olo (vinte e canco por cento) do valor jniciaÍ atualizado do Contrato.

10.7. A homologação do rêsultado desta licitaçáo não impticará em dhêito à contrataçáo.

,lí. oas coNDtçÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Muricipal de
Sâo Bernardo, mediante a apresentação da Fatuía, Nota Fiscale atestados peÉ sêtor
reaponsável, acompanhâdas das Certjdóes Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regutaridade com a Fazenda Federal.

1'1.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos ênquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em vinude de penalidades imposias ao pioponente ou
inadimplência contratual.

í2. DOS PRÂZOS E CONDTçÕES OE ÊXECUÇÂO DO OBJETO CONTRATADO

12.1. O cont.ato resultante do processo licitâtório terá vigência até 31l1Z2O1g
contados à partlÍ da assinatura do contrato_

12.2. O pJazo de execuçâo se dará de acordo com o Termo de RêÍerência.

'12 3-. Toda pronogaÉo de píazo deveÍá ser justjficada por esc to e prêviamentê
âutorizada pela Cámarâ Municipal de São áernârdo, d'evendo a soliciteção sêr
encaminhada até 15 (quinze) dias anteriorês ao vencimento do prazo de eiecução
estipulado.
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í3. OAS SANÇOES AOMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustificado na êxecução do contrato ou pêla inexecução das
condições estabelecidas, ou execução insatisfatórla da Prestação do seNiço, atrasos,
omissôes ê outras falhas sujeitaÍ-se-á a CONTMTADA às seguintes penalidades:

13.1.1. AdveÍência por escrito sobre o descumprimênto de contralos e outras
obrigaçÕes assumidas e a determinaçáo de adoção dês necessárias medidas de
coÍreções;

13.1.2. Multa, aplicada nos sêguintes limitês:

a) 0,3% (trés décimos por cento) pordia, até o 30 (trigésimo) dia dê atraso, sobre o valor
do seNiço não realizado;

b) 20olo (vinte por cênto) sobre o vêlor do serviço nâo realjzado, no caso superior a 30
(trintâ) dias, com a consequente rescisão do contrato.

13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovadas pela Câmara
Munlcipal de São Bernardo e impedimento de conkatar com a Administração pública
l\4unicipal, pêlo prazo de até 2 (dois) anos nos teÍmos da lei Federal n" 8.666/93.

'13.'1.4. Dêclaração de inidoneidade para participar de ticitação e assinar contratos com
a
Admanistração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterioÍ ou até que o contratado
cumpra aS condiçõeS de Íêabilitação; ê/ou

13.1.5. lmpedimento para participar de licltação e assinar contratos com o Município
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro dê Fornecedores
Por igual prazo.

í3.2. As pênelidades aplicadas à CONTRATADA seráo registrâdas no Cadastro Gerat
de Fornecedores da Cámara Municipal de São Bernardo.

13.3. Se o valor das multâs não for pago ou depositado na Conta única do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquer fatura ou cÍédito a que a CONTRATAOA
vier a fazerjus.

í4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

14.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercício de 201g correrão
à conta da Dotaçáo Orçamentária seguinle

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39 00

í5. DAS D|SPOS|çÕES GERATS

-ÃdEásâ+to;aõ-

W
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15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedorês,
íarão paÍte intêgrante do Contrato, independentemente de transcrição.

15.2. É Íacultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçâo,
a promoção dê diligência destinada a esclarecer ou complemêntar a instrução do
processo, vêdâda a inclusão postêrior dê documento ou informação que deveria constâr
no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres
destinados a fundamentar as decisões:

15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, sanar erros ou falhas
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e

15.2.3. Rêlevar omissões puramente formais observadas na documentação e na
proposta,
desde que nâo contÍariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

'15.3. Qualquer pedido de esclarecimenlo em relação a eventuais dúvidas na
intêrpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro dâ Comissâo PerÍnanente de Llcitação - CPL da Cámara Municipal de
São Bernardo, por e-mail no endereço eletrônico col_sâobernardo@omail.com, ou
entregue diretamentê na própria Comissâo, situada na Rua Conego Nestor no2'15-
Cêntro, CEP:65.550-000, São Bernardo/[4A, de segunda à sexta-Íeira, no horário das
08:00 às 11:00 horas, obedecidos os sêguintes critérios:

a) Não serão levadâs em consideração pêlo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamaÇões relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótese alguma seÍão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas vaa e-mail.

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

15.4. Fica assegurado à Cámara Municipelde São Bernardo, o direito de, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualqueÍtempo, notodo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma dê lêgislação vigente.

'15.5. Os proponentes são responsáveis pela fldetidade e legitimidade das informações
ê dos documentos apresentados em quâlqueÍ fase da licitação.

15-6. Não havêndo expediêntê ou ocorrendo qualquerÍato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticâmente transfeaida
para o primeiro dia útil subsequentê, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não hajâ comunicaçâo do Prêgoêiro em contrário.

técnicos

que não
mediante

w
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15.7. Na contagem dos prazos estabelecados neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o
dia do jnicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Câmara Munictpal de São Berna.do.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possiveis a aferiÉo da sua qualificação e a
exata compreensâo da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

15.9. O resultado destâ licitação sêÍá comunicâdo no mesmo dia do julgamênto, se
profêrido no diâ da aberturâ, ou mediante publicaçáo na lmprensâ Oficial.

15.í0. O ÓRGÁO LIC|TANTE poderá revogar a presente ticitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilêgãlidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, dêvidamênte justiÍicado, dando ciência aos pârticipantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.í0.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anutação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de seÍ resaarcido
pelos encargos quê tiver suportado no cumprimento do contrato.

15- 11. Os proponentes são responsáveis peta fidelidade e tegitimidade das informaçôes
e dos documentos apresentados em qualqueí fase da licitação.

15.12. Aos casos omissos aplicar-sê-ão âs demais disposiçôes constantes da Lêi
Federal no 10.520/2002 e subsidiariamênte da Lêi nô 8 666/93.

15 í3. A Contratada deve cumprir as normas de desênvolvimento sustentável (art. 30,
Lei Fedêral no 8.666/93)

15.'14. Estê edital e seus anêxos estão à disposiçâo dos intêrêssados na Comissão
Pêrmanente de Licitação - CPL, localazada na Rua Conêgo Nêstor no 21s-Centro, CEp:
65.550-000, São Bernardo/lúA, de segunda à sexta-feira, no horário das O8:OO às í.1:00
horas, onde poderão ser consullados gratuilamente ou obtidos mediante o Íecolhimento
da importância de R$ 30,00 (trinta reâis), rêalizado exclusivamentê através de
Documento de ArrecadaÇão irlunicipal - DAM.

15.15. Ao adquirir o edital, o intêressado deverá dêclarar o enderego em que receberá
notiflcação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válidâ a notÍficação êncaminhada ao endêreço foinêcido.

'15.16. São pertes intêgrantês dêste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Têrmo dê Rêferênciâ

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - Modelo de Declaração

w
;; Li;;ffiú - cp4kB-M
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ANEXO lV - [,4odêlo de Proposta Comerciat

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaração de Confidencialidade e lmparcialidade

São Bernardo (MA), 25 de março de 20'19.

nJ ti .{
1/ I lV;x-- 1e-\,ttl,'t-,e-

,M'ã=íoio .,ro .."".,*
PÍegoeíra Oíicial

da Câmara lllunicipal de São Bernaído/l\4A

§
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PREGÀO PRESENCIAL NO 006/20,'9 - CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Oí - OBJETO:

Contratação de pessoa juridica para o Íornecimento, sob dêmanda, de gêneros
alimêntícios de intêrêsse da Câmara Municipalde São Bernardo.

02 - JUSTIFICATIVA:

Têndo em vista a nêcessidade dê atender a dêmanda de gêneros alimêntícios da
Cámara l\runicipal de São Bernardo, como por exemplo com café, leitê, biscoitos, e etc,
venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de gêneros alimentícios
para a composição do lânche destinado aos usuáíios, servidorêS, vereadores e etc, que
compôe a estrutura da Cámara N,4unicipalde São Bernardo, conforme projeto Bástco.

0s - EsPEcrFrcAçÂo Do oBJETO:

ITEM UNID QTD
UNITARIO TOTAL

0í AÇUCAR tipo cristât. na cor bre;A í0õ,/" banco)l
oÍigem vêgetal, sacarose de canê de açúcâr, pacote
de 01 Kg, embalagem hansparentê, resistentê. com
solda reforÇêda inlegrâ lnformâçóes nukctonas na
embalagêm, validâde de no minimo 6 meses

UN ID

325 R$
3,85

RS
1.251,25

02 Cefé Toíado e Moído, dê 1' OualidadeJmpacoiedo
a Vácuo puro, acondicionedo em embâtagem (rrpo
Tijohnho) de 500 g. classfEaçào oÍcÉt brasrtêrÍa (trpo
I Cob ). com no máximo de 15% de géo p.V.A
(Pretos.Verdes e Ardrdos). isento de bebrdas rio ou
tiozona, ponto de toÍÍa medta moagem med|a/ftna e
infoÍmações na embalagem confoíme legrstação em
ügor.

UNID

325 R§
6,58

RS

2.138,50

03 nefrigerantes mããnat ã!IãÇi6l ãõpãlããEãi
laranja, cola e guaÍaná, embâtagem com 02 titÍos
com nome e maÍcâ do fabÍcanle MêÍca deverá ser
reconhecrdo intêmectonalmenle dêntío dos mais
ellos adrões de qualidade.

unid

125 R$
6,33

R$
79't,2s

o4 ReÍrigerante materat agua gÉsõsaixaÍope, saboÍes
larânjâ. cola e guaraná. embatagem com no mtntmo
300mlcom nome e marca do fâbricanle, I\,{arca
devêrá ser rêconhecido intemacionalmentedenÍo
dos mais altos adróes de ualidade

und

420 R§
4,í5

RS
t.743,00

05 Biscoito sarsaao t,po creãÃiãIGiiilEã,eiGl-
iAnnhâ dê kigo ennquecdê COm íeÍro e actdo Íónco,
açúcâÍ gorduÍa vegetal hidrogenade âÇucâÍ
invelido, sal reÍnádo. extrêro oe marte, estâbilizànte
lecitina de sota, íementos químtcos. O biscoilo

UN ID

125 R$
4,57

R6
571,25

i

M
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deverá serfabricâdo de malérias terrosas
êmbalagem com dados de identificação do produto,
marer do fêbdcanle, prazo de vâlidade, peso líquido
e de acordo com a Resoluçáo 12r8 da Comissão
Nêcional de NoÍmâs e PadÍôes paÍâ Alimêntos-
CNNPA. Embalaoem: Pâcote impeÍmeávet. lêcrado
contendo 4009 (3x1), iníormâçóes nutricioneis ne
embelêgem. Vâljdade mínima de 6 meses

06 LEIÍE, PO, integrêi, tradicronat, nao contendo glúter1
enriquecido com vitaminas A, D e C. Padrão
êquivalente ou superiôr âo NINHO, econdicionado
em lata com, no minimo,400 g, com dêdos de
idenlificaÉo do pÍoduto, marca do fabdcanle, prazo
de validade, peso liquido e íegislro no Ministério da
Saúde e/ou MinistéÍio da Aqricullura

UN ID

65
R$

6,5s
R$

425,75

07 Suco concenÍado sabores maíaculá lâranla,
acerola, ôaju, morango e goiaba; líquido
industrializado, com alto teor de polpa de írutas,
100% natural, isento de coranies. conservântes e
acidulântes, sem adiçáo de êÇúcár, fabricado
exclusivamente com a fruta de primeira qualidade,
envasâdo em embalagem de plástica atóxica,
resislenle, embalâqem de 500 ml

UN ID

65
R6

6,30
R$

409,50

08 Agua Mineral natuíal náo gasosà ph minrmo de 4,0 e
máximo 8,0, acondicionada êm embalagem
Íêtornável (gâÍaÍâol de 20 (vlnte) htros ptástrco
hjgiênico, com protetor na parte superior do lacre de
segurança personalizado pelo fâbricânte como
também, identificáÉo do prcúuto, data de
íabricaÇão e prâzo de validade no rótulo O
produto devêrá atender à portaria 451/97 do
Àrinistério da Saúde, e a resolução 12178 da
Comissão Necional de Normas e Padrô€s para
alimenlos - CNNPA. A enlrega sêrá parcelada,
vâíiando de acordo com â necessidâde dâ
contratante. A água mineral é apênas para
reposiçáo, no momento dâ enÍega seÍá feila a
troce do vasilhamê.

"UNI
D

45
R$

7,72
RS

347,40

09 Agua Mineral nâlural sem gás, acondicionada em
copos dê 200m1, caixa com zl8 unidades, com
tampa aluminizada, embalagem prática para
consumo imediato, com cediíicados de eutonzaçôes
dos órgãos competentes e com velidede pâra 12
(doze) meses.

gatta
fáo'

390
RS

39,33
RS

15.338,70

10 Margarinâ Vêgêlal Cremosa com Sal,industriatizada
obtida de prodltos isêntos dê sujidades e seus
ingrôdientes de preparo em peíeito estêdo de
conservação, homogênea, de cheiro ê sêbor
ca.aclêÍislico âcondicronâdâ em potê ptástlco
atóxico, reforçado de 2500

UN ID

50
R$

4,55
R$

227,50

11 Adoçânte dietélico êm pó, especto fÍsico pó íino
brânco à base de ciclamato e sacaÍina, com reqislro
no l\rrnistério da Seude acondrcronada em caria

unid
50

R$
5,58

R'
279,00
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com 50 sachês com 0,8g. ValiAaOe, irnpressa na
embalagem, mínima de 12 meses a partir da
enlrega.

12 Adoçante dietélico líquido, com ctctaÀab de sódio e
sacarina sódica, com bico dosêdor. Írâsco com 1OO
mi. Validade, imprcssâ na embalagem mínrma de 12
meses a partir da entreqa.

und

28
RS

8,29
R$

232,12

Chá de hortelã, eNa-cidreira ã
câmomila Apresentação:sâquinhos êmbalâdos
indNidualmenle em pâpel reembelâdos em cêrxas
dê papelão, fechados por plástico transparente
Cada caixa contendo 10 saches de 2Og.
Vâlidade, imprêssa na embalagêm, minima de 12
mêses a Partir da entreqa.

unid

15
R$ R$

't 38,30

14 Polpas de frulâs, nalurais, sabores: abacaxi, caju,
cajá, goiaba, acerola, graviola e marâcujá
embalagem com no mínimo 5009, divididos em 5
pacotes de lOOg cada com câpacidade para
200m1. Embalegem com identificação do produto,
marca do fabricanle, prazo de validade e
capacidêde, de acordo com a Resoluçâa 12fiE dà
CNNPA. O produto deverá ter regislro no lúinisiério
da Agricultura e/ou Ministério de Saúde.

UNID

65
RS

6,17
R$

/r01,05

'15 Pão de íorma fâtiado, pacotê dê 5OO gramà.,
embalados êm sacos plásticos atóxicos, fêchados,
com deta dê fâbricação em íótulo indelévêt
coincidente com a data de entrega, ê o prâzo de
validade dos mesmos.

UNID
/pct

45
R$

6,40
R§

288,00

04 - DAS OBRIGAçóES DA CONÍRATANTE:

4.1- Exercer a fiscalização da entrega do objeto, por servidor ou comissâo,
espêcialmente designado pela Câmara l\,tunicipal dê São Bernardo;

4.2- Procedêr ãos pagamentos devidos à CONTMTADA;

4.3- Proporcionar todas as facilidâdes parâ que a CONTMTADA possa proceder à
entrega do objeto dentro do estabelecido neste projeto Básico;

4.4- Rejêitar os itens que não satisfizerem aos padrões exigidos de acordo com as
especificaçôes no itêm 3 do presênte projeto Básico;

4-5- Aplicar à CONTRATADA, as sançôes administrativâs prevjstas na legislação
vigentei

4.6- Proporcionar todas as condições necessárias à boa exêcuçáo do contrato e permitir
o livre acesso dos empregados identificados da CONTMTADA ao local de
armazenamênto/entrêgâ do objeto;

4.7- Rêsponsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dê quatquer fato que
acarrêtê êm interrupçáo na exêcução do fornecimênto;

ffi
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4.8- Acatar e pôí em prática âs Íecomêndaçôes Íeitas pela CONTRATADA no que diz
respeito às condiçôes e manuseio dos produtos fornecidos, desde que não contrariem
o interesse da Adminístração;

05 - OBRIGAçÕES DA GONTRATADA:

5.1- Procêder a entrega dos itens âdjudicados, de conformidade com o quantitativo e as
especiÍicações constantes do item 3 do presente Projeto Básico;

5.2 - Providenciar a troca, às suas expensas, dos itens entregues em desacordo com
às especiÍicações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do objeto, não
implicando corresponsabilidadê do Poder Público ou de sêus agentes ou prêpostos;

5.4 - Manter inalterados os preços e condiçôes propostas;

5.5 - Rêsponder por todos os ónus decorrentes do kansporte, seguros, taxas, Íretes e
demais encargos que venham incidir na entrega do material;

5.6 - Lançar na nota íscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas
constantes do objeto deste Projeto Básico;

5.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimênto do materialsêm a prévia
e expressa anuência da CONTMTANTE.

5.8 - Prestar os seNiços com rapidêz e êÍiciênciai

5-9 - Ent.egar o objeto durante o expêdiente do setor ou em horários alternativos.
previamente acordados formâlmente com a Administração;

5.10 - Rêparar ou indenizar, a juízo e dentro do prazo estipulado pela autoridade
competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do
CONTRATANTE, ou de terceiros, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa
de seus empregados e Íomecedores;

5.'1'l - Substituir qualquer empregado â pedido do CONTRATANTE, quando jutgado
indesejável ou inconvêniente ao serviço;

5.12 - Substituir imediatamente os produtos entregues, caso se apresentem impróprios
para consumo;

5.13. Providenciar para que seus empÍegados cumpram as normas internas relativas à
segurança do coNTRATANTE;

@
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5.14 - IVIantêr durante todo o perÍodo de vigência do contrato, todas as condições que
ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação;

06. OA ENTREGA:

6.1- O pÍazo dê entrega dos gêneros alimenticios sêrá sob demanda de acoído com as
nece§sidades da CONTRATADA e terá início a partir da data de assinatura do contrato
quê dêverá ter vigência alé o dia31/122019.

6.2 - Caso os alimentos, objeto do presente Projeto Básico não esteja dê acordo com
as especificaçôes exigidas, a secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado
do fato, que deverá ser êncaminhado à autoridade superior, sob pena de
resPonsêbilidade.

6.3- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado
imediatamente pelo fornecedor para que seja feita a substjtuição e reposiÉo por outro
com as características de acordo com o estabelecido no presente Projeto Básico.

6.4- O recebimento não exclui a responsabilidadê da Contratada pela pêrfeita execuçáo
do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o obieto do
contrâto, se a qualquer tempo se veriÍlcar vícios, defeitos ou incorreçÕes.

07 - LOCAL E CONDTçÕES DE ENTREGA:

7.'1- Os alimentos sêrão entregues de acordo com a necessidade da CONTRATANTE
após a apresentação de um cardápio elaborado e apresentado pelo órgão responsável
à CONTRATADA, no período mínimo de 03 (três) dias de antecêdência, no qual deveíá
conter as quantidades necessáriês dos alimentos a serem entrêgues.

7.2- Os alimentos serão entregues no endereço fornecido pela CONTRATADA, a uma
equipe ou funcionário designado pela CONTRATANTE:

7.3- Os alimentos de origem sólida deverão estâr âcondicionados em embalagens
apropriadas, de forma que não venha alterar a qualidade dos mesmos;

7.4- Os alimentos dê orioem líquida devêrão estar acondicionados em êmbalagens
apropriadas que poderão ser embalagens plásticas. gaÍrafas téímicas ou embalagens
tetra-pak de forma que não venha alterar a qualidade dos mesmos.

7.5- Todos os alimentos dêvêrão estar acondicionados êpropriadamente de Íorma que
não seja ocasionada a pêrda dos mesmos durante o transportê até o devido local de
consumo.

08 - oAs coNorçÕES oE PAGAMENTO:

8.1- O pâgamento será efetuado em moêda corrente nacionâlem até 30 (kinta)
dias, após â apresentaÉo da Nota fiscal/Íatuía no vator total correspondênte aos itens

P



:t
ESTÁDO DOMÀRÀNEÃO

CÀMÁR,4 MIJNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO
c.\PJ:07 629. 52A AAA t-A7

Rua Coneqo §estot n'215-Centtu, CEP: ót.550-000
Sõo BerDrrlo/MÀ

fornecidos durante os últimos 30 (trinta)dias antecedentes à data deemissão da reÍerida
Nota Fiscal. A mesma deve estar devidamente atestada por servidor designado para
este fim.

8.1.1 - A CONTRATADA dêvêrá protocolar na sede desta Câmara a solicitaçáo
dê pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da êmpresa em papol
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em contê
coírente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamentê atesta, emitida sem rasurâ, em lêtra bem
lêgível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota dê empenho como também as
demâis certidôes atualizadas: CertiÍicado dê Regularidadê dê Situação do Fundo de
Garantia do Têmpo de Serviço - FGTS, Certidão dê Débitos Trabalhistas - CNDT,
Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Rêlativos a Tdbutos Federais e à DÍvida Ativa da Uniâo, êxpedida
por órgáos da SecretaÍia da Rêceita Federal do Brâsil e da procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e c€rtidões negativas de débitos expedidas por órgâos das
Secrêtariâs de Fazenda do Estado e do Municipio.

8.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condiÇóes dê habilitação;

8.3 - O recebimento não êxclui a responsabiladade da Contratada pêlo perfeito
desêmpenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quâisquer inegularjdades
detectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscâUfatura deverá ser emitjda pela própria Contratada,
obrigaloriamente com o número de inscriçâo no CNPJ com que Íoi cadastrado no
depârtamento de cadastro dê fornecêdores da Cámara l\4unicipal dê Sâo Bernardo,
constante ainda dâ Nota dê Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
Ílscais/Íaturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou da matriz.

09 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 - O cÍonograma de desêmbolso sêrá mensal no valor estimando de R$ _,
conforme quantatativo solicitado, nos termos da alinêa "b", inciso XIV do ad. 40, da Lei
Federal no 8.666/93

W
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PREGÃO PRESENCIAL N'006/20í9 - CPL

ANEXO II

MODELO OE CARTA CREDENCIÂL

Cámara Municipal de Sáo Bêrnardo
Att,: COIUISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃo _ cPL

Ref.: PREGÃO N" 006/2019 - CpUcMsB

Na qualidade de rêpresentante legal da
inscritâ no CNPJ sob o n..

-, Portador da Cl n.o

empresa
credenciamos o Sr.

e do CPF n.o

, parâ nos representar na licitação em referência, com poderes
para Íormular ofertas, lancês de preço, recorrer, renunciar â recurso e praticar todos os
demais atos pêriinentes ao certame em nome da representada.

Local e data
Nome e assinatúra do rêpresentante legâl
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PREG PRESENCIAL NO 006/20í9 - CPL

aNEXO t

oEcLARAçÃo

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 006/20í9 - CPL

A empresa ....., inscrita no
intermédio de seu Íêpresentante legal o (a) S(a).._...........

CNPJ no...... .... , por

(

(
(
(

portador (a) da Cl no................... ê do CpF no DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, êm especial o art. 299 do Código
Pênal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relaflvamênle incapazes;
consoânte o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no g.666, de 2l de junho de
1983, acrescido peta Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não pãssui em
seu quadro dê pessoal empregado(s) com menos de lg(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabaiho menoÍes de 16
(dêzessêis) anos, salvo na condjção de aprenóiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso X)«lll do Artigo 7" da Constiiúição Federal
dê 1988.

2) Quanto a condição ME/Epp/COOp, esta empresa está excluida das vedacÕes
constantes na Lêi Comptementat no. 147t2014 e: na presente datá é
considerada:

MICROE[4PRESA, conforme Ler Comptementat n 147t2014,
EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE. conÍorme Lei Comptementar no í4720í4.
COOPERÁTIVA, conforme artigo 34 da Lei FedeÍal n . 11.4AA12OO7.
Não é ME/EPP/COOp.

3) Quanto ao pteno conhecimento ê atêndimento às exigências dê
habllitação; que esta empresa atende â todos os requisitos de traúÍitàúã. U.,
como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preÇo ofeiecido os
quais atendem plenamente ao Edital.

4) Ouento a inêxistência de fato impeditivo dê ticitar; nos termos do artigo 32,
§ z.-, oa Ler tederat n.. B 666/93, que até a presente data nenhum Íato o;orreuque.a inabitite a participar do pREGÃO em epígrafe, ê que contra êla náo existe
nenhum pedido de Íalência ou concordata. óeclara, outrossim, 

";nh;;;;íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos teímos do artigo 9", lll, da Lei Federat n_.8.666/93,
que neo possur em seu quadro funciônal sêrvidor público ou diragênte dê

, órgão ou entidêde contralante ou Íesponsável pêla licitaçãob. Declara também, nos termos do artigo 9". ie , da'Ler FedêÍat n.o
8.666/93, quê não incide êm suas hipóteses vedadas.
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5) Quanto a eleboraçáo independente dê proposta:

a) A proposta anexa foielaborada de maneira independêntê (pelo licitante), e que
o contêúdo da proposta anexa náo foi, no todo ou em paÍte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou rêcêbido de qualquer outro
participante potencialou defato da (identificação dê licitação), porqualquer meio
ou por quâlquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi inÍormada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potenciat ou de fato da (identiÍicaçâo
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que nâo tentou, por qualqueí meio ou poÍ qualquer pessoa, inÍluir na decisão de
qualquer outro partacipante potenciâl ou dê fato da (identificação da licitação)
quanto a participar ou não da refeÍida licitaÇão;

d) Que o contêúdo da proposta anexa não seÉ, no todo ou em parte, direia ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identjficação da ticitação) antes da adjudicação do objeto
da reÍerida licitaçáo;

e) Que o contêúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em pârte, direta ou
indiretiamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antês da abe(ura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraÉo e que detém
plênos podêres e informaçõês para firmá-la.

r,ror" 
" 

u""rn"lro.l18 1"17"""n,un," ,"nu,
[ObseNaçáo: em caso afiÍmativo, assinalar a ressalva acimal Esta declardçáo devêrá

set emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissorl
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
GÂMARA MUNtctpaL oE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Noíte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000. São Bernârdo - l\.4A

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO _ CPL
Rua do Norte, nô 140, Centro, CEP n' 65.430-000. São Bernardo - À/A

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2019 - CPL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abatxo,
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teore as dêmais obrigaçôes êstabelecidas
no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONEi FAX:
ENDEREçO ELETRÔNtCO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

2. PRÁZO OE VALIOADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ARA EXECUçÃO DO CONTRATO:
4. CONDIçOES DE PAGAMENTO:
5, DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6.]NFORMAçOES OO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOÍnE,
RG, CPF, Endêrêço).

Locã1. data e assinaturâ.
(nome da emprêsa e do seu Íepresentante legal, com a devida identiícâção e

qualificação)

ITEM DESGRTçÀO/

ESPECTFTCÂçÁO

MOOELO/
FÂBRICÂNTÊ

UNIDADE DE
uEoroa

OUANTI
DADE

VALOR UNIÍ VALOR TOTAL

1

2
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO No _/20í g/CÂMARA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENÍO, SOB DEMANOA, OE
GÊNERos ALIMENTíCIoS INTERESSE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICtpAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacionâtde
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor no2í 5-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato representado pêlo presidênte o Sr. BERNAROO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO, brasileiÍo, portador da carteira de identidade no ...... e do CpF no ..............,
residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa JuÍidica - CNPJ do N4inistério da Fazenda sob o no
estabelecida (inserir êndêreço compteto), neste ato denominada CONTRATADA,
representâda por (inserir o ca,go), senhor(a) (qua ficação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CpF, sob o_, portador do R.G.
no de acordo com a reprêsentação legalque lhe é outorgada por_(inseriÍ qual
dos instrumentos: procuração/contrato socieuêstatuto sociau RESOLVEM
celebraÍ o presente ContÍato decorrente da licitaÉo na modalidade pregão presencial

e do Processo Administrativo n.o -/20í9, com fundamento dâ Lêi no
8.666, de 21 de junho de 1993, dê Lei no 10.520, de 17 de jutho de 2OO2 e na Lei no
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mêdiante as seguintes cláusulas e
condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

_ '1.1. Constitui objêto do prêsente conkato a Contratação de pessoa jurÍdica
para o foínecimento, sob demanda, de Gêneros Alimentícios de intereise da óâmara
l\,4unicipal de São Bernardo, conforme as especificações constantes do projeto Básico,
que-integrou o Edital do Pregão Presêncial no _/20f 9 - CpL da Câma;a, proposta
da CONTMTADA e demais documêntos constaníes do processo n" /2ôí9.

I .'1. Discriminação do objeto:

W

ITEM oEscRtÇÂo/

EsPEcrFtcÂÇÃo

MOOELO/
FÂBRICANTE

UNIDAOE OE

MEOrOÂ
QUANTI
DÂOE

VALOR UNIT VALOR TOTÂL

fuu]..@ojl-cP[M
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - vIGÊNcIA
2.í. O prazo de vigência deste Íermo de ContÍato será até 31/12/20í9 contados da
assinatura do contrato, prorÍogável na forma do aí. 57, §1o, da Lei n.8.666, de
í993.

3. CLÁUSULA TÊRCEIRA - PREÇO
3.í. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( .. ).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de Íorma equitativa até 31/12y2019, conÍorme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos da alínea "b", inciso XIV do arl. 40, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessárjos ao cumprimento integraldo objeto
da contratação.

4. CúUSULA oUARTA - DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
4.í. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Cámara, para o exercício de 2019,
na classiÍicação abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CLÁUSULA oUINTA - PAGAMENTo
5-í. O pagamento será fêito pela Cámara [4unicipal de São Bernardo/MA, em moeda
corrênte nacionâ1, mediantê Transfêrência Bancária Elêtrônica, darêto nâ Conta da
Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento
deÍinitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.í. í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitação de
pagâmento, assinada e cârimbada pelo representante legal da empaesâ êm papel
timbrado, contendo o no do procêsso licitatório, as inÍormações para crédito em
conta coÍTente comoi nome e número do Banco, nome e número da Agência e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem
rasura, em lêtra bem legavel, juntamente com cópiâ do contrato, cópia da nota dê
êmpenho como também as dêmais certidões atualizadas: CertiÍicâdo de
Regularidade de Situação do Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Certidão de Débitos Trabathistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida por órgáos da Secretaria
da Rec€ita Fedoral do Brasil e da PÍocuradoria Geral da Fazendâ Nacional, e
certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Sêcretarias de Fazenda
do Estado ê do lvlunicípio.

ÊíMutuitj-ii6naae- B
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deverá manter as mesmas condições de habilítação-,
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornêcido, cabendo-lhe sanar quâisquer irregularidades
detectâdas quando da utilização do refêrido material;
5.4. A nota Ílscal/fatura deverá ser emitjda pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas Íiscais/Íaturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matriz.
5.5. O pagamênto dar-se-á diretamênte na conta corrente da ContÍatada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrênte no

6. CúUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçOES
6.í. O preço contratado é Íixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçôes contíatuaas 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 supressôes que se Ítzerem necessários, até o limite de 2S% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes dê acoÍdo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. CúUSULA SÉNMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.'1. O ptazo de entrega do objeto deverá ser realÉado, parcelado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela
CONIRATANTE durante o período de vigência do contreto.
7.í.í. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na
sele da Câmara Municipat de São Bernardo - MA, locatizada na Av. Joãixxllt,
S/N, Bairro Centro, Sâo Bernardo/MA, CEp 65.398-000, aos cuidados do
SupeNisor do selor competente de Sêgunda a Sêxta das 8:OOhs às ,13:OOhs.

7.2. As condições de entrêga e recêbimento do objeto são aquêlas previstas no
Termo de Rêferéncia, documento integrante ê apenso a este contíâto.

E. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAçÃO
8.1.A Íiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTMTANTE.

9. CúUSULA NoNA - oBRIGAçÔEs DA coNTMTANTE E DA CoNTMTADA
9.1. As obÍigaçôes da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquetas previstas
no Temo de Refêrência.

í0. cúusuLA oÉctMA- sANÇÕEs aDMtNtsrRATtvAs10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de i993 e da
Lêi no 10.520, dê 2002, a Contratade que:

10.1.1 inexecutaÍ totatou paÍcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas
em decoírência da contrataÉo;

1O.1 2 ensejar o retardâmento dâ oxecução do objeto;
'10.1 .3 Íraudar na execução do contrato;

5,2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a ticiAnA venceaora

w
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10.1 .4 compoítar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometerÍraudeÍiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contíatada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem âcima íicaÍá sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

1O.2.-l advêrtência por faltas leves, assim êntêndidas aquelas quê não
acarretem prejuÍzos significativos paÍa a Contratante;

10.3 multa moratóriâ dê 0,30lo (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustiícádo sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

í0.3.1 multa compensatória de 10ó/o (dez por cento) sobre o valoí total
do contrato, no caso de inexecuçáo total do objeto;
'10.3.2 êm caso de inexêcução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicáda de forma proporcional à
obrigaçáo inadimplida;
10.3.3 suspênsão de licitar e impedimento de contratar com o órgâo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Públjca opera
e atua concretâmente, pelo prazo dê âté dois anos;
10.3.4 impedimênto de licatar ê contratar com a Câmara Municipalde São
Bemârdo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema dê
Cadastro Próprio da CÂMARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidonêidade para licitar ou conkatar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniÉo ou até quê seja promovida a reabilitação perante a próp.ia
autoridadê que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarciÍ a Contíatantê pelos prêjuízos causados;10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666.

de 1993, a Contratada quê:
'10.4.1 tênhâ sofrido condenação deínitivê por praticâr, por meio dolosos,
fraude fiscal no rêcolhimônto de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitâção;

10.4.3 dêmonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Adminiskação em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicâção de quâlquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa á
Contraladã, observando-se o procedimento previsto na Leino 8.666, dê 1993.10.6 A aúoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em
consideração a gravldêde da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administraçáo, observado o princípio da proporcionalidade.
10.7 As pênalidadês seÍão obrigatoriamentê rêgistradâs no Sistema de
Cadastro Próprio dâ CÂMARA.

í 1. cúUsULA DEcIMA sEGUNDA _ REscIsÃo
11.1. O presente Termo de Conkato poderá ser rescindido nas hipóteses
prêvistas no ârt. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuÍzo das sanções aplicáveis.
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11.2. É admissível a Íusão, cisáo ou incorporaÇão dã contratada convem oúra
pessoa jurídicâ, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condiçÕes do contrato; não hâja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos dê rescisão contÍatual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla deÍesa.
1-1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.11.5. O têrmo de Íescisão será precedido de Retatório indicativo dos sêguintes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou paÍcialmentê
cumpridosi
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e âinda devidos;
11.5.3. lndenizaçôês e multas.

't2. cúusulA oÉctMA SEGUNDA - VEDAçOES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caúcionêr ou utilizar este TerÍno de Contrato pârâ qualquer
operação financeira;
12.1.2. interromper a execuçâo contÍatual sob âlegação de
inadimplemento por paíe da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
êm lei.
12.1.3. Subcontratar.

í3. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.13.í. Os casos omissos sêrão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002; demaE
normas gerais de licitações e conkatos admanastrativos e, subsidiariamente.
segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 _ Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

11. CúUSULA DECIMA OUARTA - PUBLICAçÃO14.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciêr a pubticáCão deste
inskumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo prevrstà na Lei no
8.666, dê 1993.

í5. CúUSULA DÉCIMA OUINTA - FORO15.1. O foro para solucionar os litígios que deconerem da execuçâo deste
Têrmo de Conkato será o da Comarca quê abrange o Município de São
Bêrnardo/MA.

Para firmeza ê validadê do pactuado. o prêsênte Termo de Contreto foi lavrado em três
(Ires) vras de guat teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
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