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PREGAO PRESENCIAL NÔ /20,I9 _ CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 008/20í9

OBJETO: Conkatação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de
gêneros alimentícjos de interesse da Câmara Municipal de Sâo Bêrnardo.

ORGÃO LICITADOR; Cámara l\4unicipalde Sáo Bernardo/túA

DATA DÂ SESSÃO PÚBLtCA: _/_/20í9

HORA| _:_hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente dê Licitaçao/CPL da Cámara Municjpal,
localizada na Rua Conego NestoÍ no 21s-Centro, CEP n" 65.550-000. São
Bernardo/MA

Pregoêiro/Prêsidentê da Comissão Permanênte de Licitação da Câmara
Municipal de Sáo Bernardo: Gertan da Sitva Lima
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PREGAO PRESENCTAL No _/20í9 - CPL

II]IINUTA DO EDITAL

PROC. AOM. No. 008/20í9

A CÂMÂRA MUNICIPÂL DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdAStTO
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no2'ltcentro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermádio do
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação de São Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 2018, e public€da no átrio
l\.4unicipal no dia 18 de fevereiro de 20í9, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃo PREsENclaL, do tipo menor preço por
LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei n' '10.520, de 17 de julho de 2002, DecÍeto n'3.555, de 8 de agosto de
2000, da Lei Complementar n' '123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 1 1.488, de
15 de junho de 2001, do Decreto n" 6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realização do Pregão terá início às _:_h8 do
dia dê de 2019, dêvendo os envelopes, contendo a Proposta de PÍeços e
a Documentação de Habilitaçáo pgra o objeto deíinido neste Edital e respectivos
Anexos, ser entregues na COMISSAO PERiíANENTE DE LICITAçAO-CPL, situada
na Comissão Permanente de LicitaÉo/CPL da Cámara lvlunicipal, localizada na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

'1.1. A presente licitação tem por objeto a Contrataçáo dê pêssoâ juridica para o
fornecimento, sob demanda, de gêneros alimenúcios de interesse da Câmara
Municipal de São Bernardo, conforme especificaçôes constantes do Termo de
RefeÉncia - ANEXO l, parte integÍante deste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 24.582,57 (vinte e quatro mil,
quinhenlos oitenta ê dois reais e cinquenta e setê centavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Paúicipâção de empresas, cujos ramos dê atividades sêjam compatíveis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. A participacão neste Preqão é EXCLUSIVA a microempresas. empresas de
pequeno porte (conforme Lei ComDlemêntar no í23. dê í4 de dezembro de 2006.
nos termos do artiqo 48. lnciso l. alterado pela Lêi Complementar no í47. de 07
de aqosto de 20í41. cuio ramo de atividade compatível com o obiêto licitado e
ouê atendam a todas as êxiqências. inclusive quanto à documentacáo e
requisitos mínimos de classiÍicacão das prooostas. constante dêstê Edital ê
seus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licitação as emprêsas punidas, no ámbito da
Administração Pública, com âs sanções que abarquem a Administração Pública
Municipal prescritas no art. 7o da Lei Federal no 10.520102, bem como os incisos lll e
lV do art. 87 da Lei Federal no 8.666i93

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrêm sob falôncia,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua Íorma de constituiçâo, empresas estrangeiras que nâo
funcionem no país, emprêsas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos
da Câmara Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declârados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da
Câmara Municipal de São Bêmardo. (art. I da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA 

'

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para Íormulação de propostas e para
a pÉtica de todos os dêmais atos inerentês a este Pregão Presencial.

3.1.1. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos rêprêsentantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Prêgáo,
observando-se ainda que:

a) Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certamei e

b) Náo será permitido mais de um credenciado 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 devidamente munido de
documento que o credencie a pârticipar deste procedimênto licitatório e a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira dê ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do
respoctivo documento.
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3.2.1. O credênciamento far-se-á por meio de inskumento público de procuração ou
ínstrumento particular, ou por Carta Credencial, Íirmada pelo signatário dâ Proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll destê
Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O inst.umento de procuração, público ou paÍticular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documenlosi

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer diÍeitos ê assumir obrigaçóes em decorrência de tal investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha íoto do
representante da empresa interessada.

3.4. Os documêntos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentês, dando-se início âo recebimento dos envelopes.

3.6. O credenciamento será conÍerido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.'í. A Íalta
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.'1, devendo
comprovar esta qualidade atrâvés de cópias dos documentos indicêdos nos subitem
3.3 elineas "a" e "b".

3.9. Não será admitida a participação de dois repÍesentantês pâra a mesma empresa
e nêm de um mesmo reprêsêntante pâra mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3o da Lei Complemenlat no. 14712014, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas,
conforme modelo constate do Anêxo ll deste Edital. A não entrega da referida
Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei
Complementar no. 14712014.

3.10.1. As lúE/EPP/COOP dêverão comprovar a declaraçáo do item anterior, devendo
trazer. no caso das lvlE/EPP a Cenidão de Enquadramento como Microêmpresa ou
Emprêsa de Pequeno Portê, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
ComplementâÍ n' 123, de 1411212006, emitida nos termos do art. 8" da lnstruçáo
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Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n' 103, de
3010412001, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrâlo
Social das proponentes peÍtencentes a esta categoria empresarial.

3.1 1. Os Licitantes deverão apresentar a declaraÉo exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordêm dos Procêdimentos:

3.12.'1. A sessão do certame observará os seguintes procedimenlos:
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessâo
c) Da entrega dos Envelopes
d)Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
Í) Fase de habilitaÇao
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de PreÇo

4. DA APRESENTAçÁO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçáo deverão ser apresentados
pessoalmente pelo reprêsentante credenciado, no local, diâ e horâ acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no Íecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO O1

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIÂL NO 12019
oRGÃo LrcrrADoR: coMtSSÃõ pERMANENTE DE LlclrAÇÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _/_/20í 9
NOiiIE DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02

-oocumerurospanAHABtLtrAÇÃo

PREGÃo PRESENCTAL N" t2019
oRGÃo LtcrraDoR: comrSEÃõ pERMANENTE oE LtctraçÃo - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDOIMA
DATA: _/_/2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENToS DE
HABILITAÇÁO' será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes.
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4.4. Os envelopes deverão conter, obrigâtoriamente, a documentação em original ou
cópaa previamêntê autenticada por cârtório competente ou por servidor da CPL (até
vinte e quatro horas antes da realização do certame), ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

4-5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,

serão desclassiÍicadas.

4.6. Não serâo aceitas documentação e proposta ênviadas via postal ou entregues em
outros setores que náo seja o especiíicado no preâmbulo do Edital.

4.7- lndependentemente de declaraçáo expre§sa, a simples apresentação da proposta

implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregáo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá sêr apresentada em 01 (uma) via' impressa em
papel timbrado da licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto às expressóes
técnicas de uso corênte, sem emendâs, rasuras ou entrelinhas, dêvidamente datada,
assinada e íubricadas todas as folhas pelo representantê legal do licitante proponente,

com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razão soclal do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para

contato, bem como dados bancários tais como: nome e númeÍo do Banco' agência e
conta corrente para fins de pagamento;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e
Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação do LOTE e lTEl,'l

cotados, em conformidade com as especificaçôes do Termo de Referência - ANEXO
I deste Edital;

d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverâo estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execuçáo do objeto da presente licitação;

í) PEzo do validade da proposta: nâo inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão de abertura dos EnveloPes:

g) Prazo de êxecução: de acordo com Termo de Referência.

9.1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, êm âté no máximo 05 (cinco) dias
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conseculivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitado.

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitaçâo, por parte
das condiçóes estabelecidas neste Edital e seus Anexos-

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta Íicará suieito âs penalidades
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despêsas diretos ou indiretos omitidos da l

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços,
considerados pleitos de acrescimos, a esse ou qualquer título, devendo
ser [ornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DÂS PROPOSTAS

do licitante,

do Decreto

propostra ou
não sendo

os serviços

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de menor preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até í0%
(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 identiÍcadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento
das melhores oÍertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quâisquer
que sejam os valores ofertados, coníorme o disposto no Decreto Federal.

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

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

6.5. O empate entre duas ou mais propostas de preço, será resolvido por sortêio em
ato público, com a participação de todas as licitantes.

6,6. Enoerrados os lances, as propostas de microempresa e de empÍesas de
pêqueno porte que se encontrarem na Íaixa até 50Á acima do menor preço serâo
consideradas empatadas com a primeira colocâda, devendo estas proponentes ser
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oferta. inferior a da primeira colocâda, visando o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somentê no caso da proposta inicialmente mais
bem classificada nâo ter sido apresentada por microempresa ou empresa dê pequeno
porte.
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6.7. A

6.6.2. A miÇroempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oÍêrta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, sêrá adjudicado em seu favor o obieto deste Prêgão;

6.6.3. Náo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais

bem clâssificâda, na Íorma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa§ ou

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condiÉo, o Pregoeiro fará um soíteio, deÍlnindo e convocando automaticamente a

vencêdorâ pâra apresentação da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessâdo que não apresêntar proposta decairá do direito previsto na Lei

Complêmentar n' 147120'14;

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

fase de lances, s competitiva
oíertas. exclusivamente oelo critério de menor oreco olobal por LOTE.

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preço, conforme dêfinido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamentê
a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendamento pelo proponente de todas
as exigêncjas editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüenies, na ordem de classificação, até a apuraÉo de
uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o
respêctivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.'10. Verificando-se discordánciâ entrê o preço unitário e o total da Proposta
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os
valores numéricos e os por eienso, predominarão os últimos, independentemente de
consulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deveÉ
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.12. Serão desclassificadâs âquêlas
6.12.1. Apresentarem valores acama
itens e valor global;

6.12.2. Não atenderem às êxigências

propostas que:
do máximo estabelecido no Edital, englobando

do prêsente Edital ê seus Anexos;
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6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidâdês ou falhas cápazes de
dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não vênham â ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os cu§tos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.'13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou §e a respectiva

licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a

sua aceitabilidade, procedida à habilitaçao da licitante que tiver formulado tal proposta'
na ordem dê classificêÉo, e assim sucessivamente, até a apuraÉo de uma que

atenda às condições deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta

de menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reuniáo lavraÊse-á ata circunstanciada' na qual seráo registradas as

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinadâ pêlo Pregoeiro, pelos

componentes da êquipe de apoio e pelos representantes dos proponentês presêntes'

6.'16. O licitantê dêclarado vêncedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura dâ ata de

sessão.

6.16.1. Os documentos poderâo ser remetidos por meio digital' podendÔ sêÍ

solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, cáso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitantê.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seção, será desclassificádo e sujeitar-se-á às sançóes previstas neste

Edital.

6.16.4. O Pregoêiro poderá fixar prazo para o rêênvio do anêxo contendo a planilha de

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os.preçls
unitârios-que compóem necessitem dé ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO
LICITANTE. O aiuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global

6-16.5. Será desclassificadâ â proposta quê não corrigir ou náo justiflcar evêntuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteraÉo de preços

unitários pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisáo em lotes ou itêns)
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a) Como limite máximo o valor global final oÍe.tado, desde que os preços unitários
iinais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;

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

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da propostâ, multiplicâdos por suas respectivas
quantidades-

7. DA HAB|LtraÇÃo Dos LrcrrANTEs

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser enkegue em 01 (uma) via, em
envelope devidamente fechado e rubricado no fecho, identiíicado conÍorme o indicado
no item ,1.1 deste Edital.

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitaÉo,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identiÍicaçao e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. Encerada a etapa competitiva e ordenadas as oÍertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3. A participaçáo no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificaÉo no que se refere à:

7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentaçãoi

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçôes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
atuais administradores;

c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Titulos ê Documentos)
acompanhado da prova de Drretoria em exercícro:

d) dêcreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiÍa em
funcionamento no País e ato de registro ou eutorização parâ funcionemento êxpêdido
pelo órgão compêtente, quândo a atividade assim o exigir.

7-3.2. Regularidade Fiscal, quê será compÍovada mediante a aprêsentaÉo dos
seguintes documentos:
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a) Prova de lnscrição no Cadastro Necional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

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

7.3.2.1. Prova de regularidade perantê a Fazenda Federal, Estadual e L4unicipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguintê formai

a) Fazenda Federal: apresentaçâo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federaas e à Dívidâ Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, daLei
nó 8.212, de 19911

a.1) O licatante poderá, em substituição à certidão meôcionada na alínea c_1,
apresentar as seguintes cêrtidões conjuntamente, desde que tenham sido expedidas
até o día 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidáo Negativa de Débito ou a Certidão positiva com efeito negativo
referente à Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB)e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta posiüva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e procuradoria-
Geral da Fazenda Nacionat (pGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Nêgativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operaçôes relativas à Circulação de À/ercadorias e sobre Érestaçôes de Serviços de
Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação _ lóMS, expedida pela
Secretaria de Estado de Fâzenda, ou, se for o caso, certiáão comprobatóiia de que o
licitante, em razão do objeto sociat, está isento de inscrição estadual;

c) Fezenda. Municipal: apÍesentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidão positiva com efeito de Negaiiva, do lmposto sobre Sêrviços
de Oualquer Naturezá - tSS, ou, sê Íor o caso, ;êrtidão comprobatóía de que o
licitantê, em razão do objeto social, está isento de inscriçáo municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimptidos perantê a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistãs (CNDT) ou da
Cêrtidão Positavâ de Débitos Trabalhistâs com os mesmos efeitos dâ CNDT

7.3.3- As microempreses e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para eÍeito de comprovaçâo de regularidade fiscal relacionadas
no itqm 7-.3.2, mêsmo que esta apresente alguma restriçáo, asseguÍado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) diâs úteis, cujo termo iniciâl corresponderá ao miomento em que oproponente for declãrado o vencedor do cêrtame, prorrogável por iguâl período, a

çr<
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critério da administraçao pública, para a rêgularização da documentação, pagamento
ou parcelamênto do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (art.42, §1., LC 123i06).

7.3.3-1. Este benefício sêrá concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.'10 deste edital.

7.3.3.2. A não-regulatizaçáo da documentação, no prazo previsto neste itôm 7.3.3,
implicará êm 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 Administração convocar os licitantes Íemanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.3.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediantê a
apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na íorma da lei. vedados a substituiÉo por balancetes ou
balanços provisórios, em que estejam registÍados os valores do ativo circulantê (AC)e
do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Correntê (lLC)
igual ou supêrior a 0'1 (um), indicâdos pela licitante.

a.'l ) As licitrantês que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices reíeridos acima, deverão comprovar o capital minimo ou patrimônio líquido
igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anteÍior o microempreendedor individual (art.
18 da lC 123|2OOG clc ad... 1.179, § 20 CC) e as Micro e pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para
pronta entroga ou para locação de materiais (art. 3" do Decreto Federal no
6.204t2001).

a.3) As emprêsas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
dêste subitem mediantê a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Bâlânço Patrimonial e da DemonskaÉo do Resultado levantado com base no mês
imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

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

l. Publicados em Diáíio Oficiat ou;
ll. Publicados om jornal de grandê circulêção ou;
lll. Registrados na Junta Comercialda sede/domicílio do licitante oui
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autêntic€do na Juntâ Comerciâl da sêde ou
domicílio da licitantê, na forma da lN n.65 do Departamento Nacional do Rêgistro do
Comércio - DNRC, de 10 de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abêrtura e de Encerramento. euando íor apreseniado ó original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusâo, nâ
documentação, dos Termos de Abertura e de Encêrramento do Livro em questâo.
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V. Sistema Público de EscrituÍação Digital - Sped - Contábil (DecÍeto Federal no
6.02212001); nos termos do art. 2" da lnstrução Normativâ RFB no 78712001, devendo
apresentar reÍeridos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5o do ârt. 10
da lnstruÉo Normativâ DNRC no '10712008.

b) CêÉidâo Negativa de Falêncie ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicâ, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentaçáo da proposta
dê preço.

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

a) ATESTÂDO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de dirêito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatívgis
com o objeto deste pregão.

7.3.6. Declaraçáo Unificada que constará:

a) Declaração de que não empregâ menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho. salvo
na condiçáo de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Fedêral no 8.666/93, nos termos do ÂNEXO tlt.

b) Declaraçâo dê superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou não irE/Epp/COOp.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgâo da
Administração Públicâ Fêdêral ou dê outros Estâdos, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.1 (ra,, "b", ícn e "d,) e 7.3.2 (,,a,, e',b,'l,.

7.5. Não haverá apresentação de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não sêrão aceitos pÍotocolos de êntrega ou solicltação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e aeus Anexos.

7.7. Se a documentaçao de habilitaçao não estaver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositavo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7-8. Sob pena dê inabilitação, os documêntos apresentados dêvêrão êstar em nomê
do licitante, com indicação do número de inscriÉo no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
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juramentado, e tambóm devidamênte consularizados ou registrados no cartório de
1ítulos e documêntos.

7.'10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrâdos em cartório de
titulos e documêntos-

7.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
íiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são
emitidos somente em nome dê matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários â habilitâEão, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oÍicial ou por cópaas, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Prêgoeiro ê Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entregues em oukos setores que não seja o especificado no
Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em
admitindo-se como válidos, no caso de omassão, aqueles emitidos a menos de
(noventa) días.

7.15. A declaração falsa relativa ao cump.imento dos requisitos de habilitação, à
conÍormidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATóRtO

8.'1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnaçâo contra o presente Edital será procôssada e
j-ulgada na foÍma e nos prazos previstos na legislaÉo, devendo ser entregue
diretamente na COMTSSAO PERMANENTE DE L|CITAçÃO _ CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no2'15-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lrA. não tendo efeito
suspensivo.

8.1.2. Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório. será designada nova data para a
realizaçáo do certame.

8.2. Caberá à Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobre a petiçáo no
pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, sêrá designada nova data para
realização do certame.

ú

lei,
90
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8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena acêitação, por parte dos interessados, das
condiçóes nel6 estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do PÍegoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessâo pública manifestar, imêdiâta e motivadamente, a intençáo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razôes de recorrer.

9.2. A lalla de manifestaçâo imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaçâo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitaçao ou lnabilitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licltantes da maniíesta intenção de recorrer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razÕes também
em 03 (dias) útêis, contados do término do prazo dê apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Oualquer recurso contra a decasão do Pregoeiro deverá ser êntregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem 8.1.1, terá efeito
suspensivo, ê, se acolhido, anvalidârá apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisáo, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração do Presidente da Câmara irunicipal de São Bernardo,
que proferirá dêcisáo dêíinitiva antes da homologaÉo do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presidente da Câmara Municipal de São Bernardo poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contrataÉo com a licitante
vencedora.

í0. DA HOMOLOGAÇÂO E CONTRATAçÀO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar este procedimenlo licitatório e determinar a
contratação com a licitante vencedora.
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'10.2. Após a homologaÉo do resultado da presente licitação, a Câmara Ítrunicipalde
Sáo Bêrnardo convocará a empresa adjudacatária para. no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na Íorma da minuta apresentâda no ANEXO lV,
adaptado à proposta vencedora, sob pena de decaar o direito ao serviço, sem prejuízo
das sanções previstas no artigo 8'1 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde quê ocorra
motivo justificado e aceito pela Administraçâo.

10.4. Quando a convocada náo assinar o Contrato no prazo e condiçôes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes parâ
reapresentarem os seus Documêntos dê Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do item 7 deste Edital. em sessáo pública, a se realizar em hora e local
previamente inÍormados, na qual o Prêgoeiro examinará a oferta subsequenle,
vôrificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na oÍdem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda âo edital, sendo o respectivo licitantê dêclarado vencedoÍ ê ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, catacletiza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmentê estâbelecidas.

10.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condiçôes contrâtuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nêcêssário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologaçâo do resultado desta licitação não implicará em direito â
contrataçáo.

íí. DAs coNDtÇôEs DE pAGAt ENTo

1'1.'1. O pagamento será efetuado em âté 30 (trinta) dias pêla Câmâra Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fascale atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostâs ao proponente ou
inadimplência contratual.

12. Dos pRAzos E coNDtçÕEs DE ExEcuÇÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.'1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência alé 31t1212019
contados à partir da assinatura do contrato.
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12.2. O ptazo de execuçáo se dará de acordo com o Termo de Referência.

12.3. foda pronogação de prazo deveÉ ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Câmara Municipal de São Bernardo, devendo a solicitação ser
encaminhada ate '15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo dê execução
estipulado.

í3. DAS sANÇôES ADMtNtSTRATtvAS

13.í. Em caso de atraso injustiÍlcádo na exêcução do contrato ou pela inexecuçâo
das condições estabelecidas, ou execuçáo insatisfatória da Prestação do serviço,
atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes
penalidadesl

13.'1.1. Advortência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoção das necessárias mêdidas de
correções;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limitesl

a) 0,3olo (kês décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviço não rêalizado;

b) 20olo (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso supeÍior a 30
(trinta) dias, com â consequente rescisão do contrato.

13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela CâmaÍa
Municipal de São Bernardo e impedimento de contratar com a Administração Pública
l\runicipal, pelo prazo de âté 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8.666/93.

'13.1.4. Dêcleração de inidonêidadê para participar de licitaçáo e assinar contratos
com a
Administração Pública, pêlo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilitação; e/ou

'13.1.5. lmpêdimento para paÍticipar de licitação e assinar contratos com o l\runicípio
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredênciamento do Cadastro de Fornecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA seráo registradas no Cadastro GeÍal
de Fornecedores da Câmara Municipal dê Sâo Bernardo.

í3.3. Se o valor das multas não Íor pago ou depositado na Conta Única do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a
CONTRATADA vier a fazer jus.

{t
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í4. DA DOTAçAO ORçAMENTARIA

14.'1. As despêsas com a execuçáo do presente Contrato no êxercicio de 2019
correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

1s. DAS DtsPostçÕEs cERAts

'15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcriÉo.

15.2. É Íacultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destlnada a esclarecer ou complementar a instrução do
procêsso, vedada a inclusão posterior dê documento ou inÍormação que deveria
constar no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de paÍeceres técnicos
destinâdos a fundâmentar as decisôês;

'15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, sanar erros ou falhas que nâo
alterem a substância das propostês, dos documentos ê sua validade jurídica, mediante
despacho
Íundamentado e acessível a todos os interêssãdos: ê

15.2.3. Relevar omissõês puramente formais observadas na documentaçâo e
proposta,
desde que nâo contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura
licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a evêntuais dúvidas na
interpretaÉo do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Pemanente de Licitação - CpL da Câmara Municipal
de São Bernardo, por e-maíl no endereço eletrônico cpl.saobernardo@qmail.com, ou
entregúe diretamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-Íeira, no horário dâs
08:00 às '11i00 horas, obedecjdos os seguintes criterios:

â) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consullas, pedidos
ou reclamaçóes 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 serâo aceitos entendimentos verbais quanto ao edital. como
também pedidos ou consultas formuladas viâ e-mail.

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

da
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15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal de São Bêrnardo, o direito de, no
interesse da Administraçâo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou êm partê,
a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das inÍormaçôes
e dos documentos apresêntados em qualquer fase da licitaÉo.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão seÍá automaticamente transíerida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormentê
estabelecido, dêsde que náo haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos êm
dias de expediente na Câmara iíunicipal de Sáo Bernardo.

15.8. O desatendimênto de exigências formais náo essenciais náo importará no
âfastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificaÉo e a
exata compÍeensão da sua proposta, durante a realizaçáo da sessão pública de
Pregão.

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

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente ticitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fasês, devidamente justiÍicado, dando ciência aos participantês, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes nâo teráo direito à indenização em decorrência da anulaçao do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos enc€rgos que tiver supoÍtado no cumprimento do conlrato.

15.11. Os proponentes são responsávejs pela íidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresêntados em qualquer fase da licitação.

15.'12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
Federal no 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

'15.13. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3o,
Lei Federal no 8.666/93)

'15.14. Este edital e seus anexos estáo à disposiçâo dos interessados na Comissâo
Permanente de Licitaçáo - CPL, localizada na Rua Conego NestoÍ no 21s-Centro,
CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, dê segunda à sexta-feira, no horário das 06:00
às 11:00 horas, onde podêráo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o
rêcolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta rêãis), realizado êxclusivamênte
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAlr.

rk.detí_e6-.MraM-
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15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notiíicação êncaminhada ao endereço Íomecido.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de ReÍerência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll- Modelo de Declaraçáo

ANEXO lV - ilodelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl- Declaração de Confidencialidade e lmparcialidade

São Bernardo (lúA), _ de _ de 2019.

'-/.
, a,/.- t r/,-,._ l,iir7^

. . ' RENATA LIMÁ FERREIRA
Pregoeira Oficial

da Câmarâ l\,4unicipalde São Bernardo/lvlA
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PREGÃO PRESENCTAL No _/20í9 - CPL

TERIIllO DE REFERÉNCIA

ANEXO I

Oí _ OBJETO:

ContrataÉo de pessoa jurídicâ para o Íornecimento, sob demanda, de gêneÍos
alimentícios de interesse da Câmara l\,íunicipal de São BernaÍdo.

02 _ JUSTIFICATIVA:

Tendo êm vista a necessidade de atender a demanda de gêneros âlimêntícios da
Cámara Municipal de Sáo Bernardo, como por exemplo com caÍé, leite, biscoitos, e
etc, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria a aquisiçâo de gêneros
alimêntícios para a composição do lanche destinado aos usuários, servidores,
vereadores e etc, que compõe a estrutura da Câmara Municipal dê São Bemardo,
conformê Projeto Básico.

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

N' ITEM UNID QTD
UNlTÁRIO TOTAL

0t AÇUCAR tipo cristal, na cor branca (100% banco),
origem vegelal, sacarose, de canê de açúcar, pêcole
de 0'1 Kg, êmbalagem tÍansparente, resistente, com
solda reÍorçáda inlegrâ. laformâções nut.rc,onârs nã
êmbâlâoêm. validadê de no mínimo 6 meses

UNID

325
R$

3,85
RS

1.25't,25

02 Café Tonado e lúoído, de 1" Qualidade, empacotado
a Vácuo puro, acondicionâdo em embâlagem (lipo
Tijolinho) de 500 g, classificêÉo oÍicial brasileirã (tipo
I Cob.), com no ínáximo dê 15% de grão P.V.A
(Prêtos.VeÍdes e Ardidos). isento de bebrdas o ou
riozone, ponlo dê torra média, moagem média/fine e
inÍormações ne êmbalagem coníorme legislaçáo em
vigor.

UN IO

325
R$

6,58
RT

2.138,50

03 Refrigerantes material água gasosa/xarope, sabores
laranjâ, cola e guaraná, embalagem com 02 lilros
com nome e marca do fabricantê- Marca deverá ser
íeconhecido InleÍnacronalmente dentro dos mats
altos adrões de qualidade.

unid

125 R$
6,33

R$
791,25

o4 ReÍrigerante, material águâ gasosa/xarope, sabores
laranla, cola e guaÍaná. embalagem com no mrnrmo
3O0ml com nome e marca do fabricanle. lúârca
deverá serÍeconhecido inlernacionalmente denÍo
dos mais altos adrões de ualidede.

und

420
R$

4,'15
R3

í.743,00

05 Biscoilo salgado tipo cream cracker: ingrêdientês:
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fórico,
aÇúcar, qordura veqetal hrdrooenada. acúcar

UNID
125

R$
4,57

R$
571,25



ü

ESTÀDO DO MÀRANILIO
CAMÁM \II]NICIPÁL DE SÀO BERNARDO

C\PJ:07 629- 520/0001 07
Raa Cohego Nestor n'215-Cenno, CEP: 65 550-000.

-çJ
wí
u

invertido, sâl reÍinâdo, extrato de mâltê, estabili2ânte
lecitina d€ soja, íermentos químicos. O biscoilo
deveÍá ser fabricado de matérias teÍosas
embalagem com dados dê identiÍicação do produto,
mercâ do íêbricanle, prazo de velidade, peso líquido
e de ecordo com a ResoluÇáo '2178 dâ Comrssáo
Nacional de Normas e Padrões para Alimenios-
CNNPA. Embalagem: Pecote impermeável, lacrado
conlendo 4009 (3x1). r.rformaÇões nulr,cronars na
embalagem. Validade mínima de 6 meses.

06 LEIÍE, PO, integral, tradicional, não contendo glúten,
enriquecido com vilaminas A, D e C. Pêdrão
equivalenle ou superior ao NINHO, acondicionado
em lata 6om, no mínimo, 400 O, 6om dados de
identiÍicação do produto, marca do fabricante, prazo
do vâlidâde, peso lÍquido e r€gistro no Mrnistério da
Saúde e/ou lúinistério da Aoricultura

UNID

65
R§

6,55
R$

425,75

07 Suco concentÍado sabores maracujá, larânja,
acerola, caiu, morango e goiaba; líquido,
industrializado, com alto teor de polpa de frulâs,
100% Íratural, isento de corantes, conseryentes ê
acidulantes, sem adição de açúcar, fabricedo
exclusivamenle com a frutâ de primeira qualidade,
envasado em embalegem de plástica atóxicâ.
resistenle, embalaoem de 500 ml

UN ID

65
R$

6,30
R$

,o9,50

08 Agua Àrinerêl natural não gasosã, pn minirno de +,0 e
máximo 8,0, acondicionada em embalagem
retornável (garrafâo) de 20 (vinte) litros, pláslico
higiênico, com protetor na parle superior do lacre de
segurança personelizêdo pelo fabricanle como
também, identificâção do produto, dale de
fêbricâçáo e prazo de validade no rótulo. O
produto deverá atender à portaria 451/97 do
[4inistério da Saúdê, e a resolução 12178 da
Comissão Nacional de Normes e Padróês para
alimentos - CNNPA. A entrega será parcelada,
variando de acodo com a necessidade da
conlratante. A água mineral é apenês para
reposiçáo, no momento da entrege será Íetta a
troca do vasilhame.

,UNI

D

45
R$

7,72
R$

34?,40

09 Agua Mineral natural sem gás, acondicionada em
copos de 200m1, caixa com 48 unidades, com
tampa aluminizada, embalagem prática para
consumo rmediato. com certiíicâoos de aulouações
dos órgãos competentes e com validade para 12
(doze) meses.

9Arra
fão"

390
R$

39,33
R$

í5.338,70

10 Margarina Vegetal Cíemosâ com Sal, industrializâdâ,
obtida de produtos isentos de sujidades e seus
ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação, hoÍnogênea, de cheiro e sabor
câraclerístico, acondicionâda em potê ptástico
atóxico, rêforçado de 250o.

UNID

50
R§

4,55
Ri

227,50

11 Adoçante dietético em pó, aspecto íÍsico pó fino unid 50 R$ R$
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04 - DAs oBRtcAÇôEs DA CoNTRATANTE:

4.1- Exercêr á fiscalizâção da entrêga do objeto, po. servidor ou comissâo,
especialmente designado pela Câmara Municipal de São Bernârdo;

4.2- Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA:

4.3- Proporcionar todas as facilidades paía que a CONTRATADA possâ procedeÍ à
entrêga do objêto dentro do êstabelecido nestê projeto Básico;

4.4- Rejeitar os itens que não satisfizerem aos padrôes exigidos de acordo com as
especificações no item 3 do presente Projeto Básico;

4.5- Aplicar à CONTMTADA, as sançôês administrativas provistas na legislação
vigentê;

4.6- PÍoporcionar todas as condiçôes necessárias à boa execução do contrato e
permatir o livre acesso dos empregados identificados da CONTMTADA ao local de
armazenamento/entrega do objêtoi

brenco à base de ciclamalo e sacarinê, com registro
no Ministéno da Seúde, acondcronada err carxa
com 50 sachês com 0,89. Velidâde, imprêssâ na
embalagem, mínima de '12 mesês a partir da
êntrega.

5,58 279,00

12 Adoçante diêtético líquido, com crclamato de sódio e
sacârina sódi6a, com bico dosador, frasco com '100

mi. Validâde, impressa na embaiagem, mínima dê '12

meses a partir da entreaa.

unid

28
R$

8,29
R$

232,',l2

13 Chá dê horlelã. ervâ-cidreira e
camomila. ApresenlaÇão:saquinhos embalados
individualmente em papel, reembalados em caixâs
de papelão, fechados por plástico transparente.
Câda caixa contendo 10 saches de 209.
Validade, impressa na êmbaÍagem, mínima de 12
meses a partir da entreqa.

15
Rs

I,22
R$

r38,30

'14 Polpas de frulas, naturais, saborês: abacaxi, caju,
cajá, goiaba, acerola, graviola e maraculá,
embalagem com no mínimo 5009, divididos em 5
pacotes dêloogcada com capacidade para
200m1. Embalâgem com identiflcação do produto,
marcâ do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a ResoluçÁo 12178 da
CNNPA- O produto deverá ter registro no I\rinistério
da Aqricultura e/ou Ministério da Saúde.

UND

65
R$

6,17
R$

401,05

't5 Pâo de forma fatiado, pacole de 500 grama§,
embalâdos em sacos plásttcos atóxicos, fêchados,
com data de fâbrÍcâção em rótulo indelével
coincidenle com a data dê êntrega, e o prâzo de
validadê dos mesmos.

UNIO
/pct

45
R$

6,40
R$

288,00

I
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4.7- Responsabilizar-se pela comunicação, em têmpo hábil, de qualquer fato que
acarrete êm inteÍrupção na execução do Íornecimento;

4.8- Acatar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTMTADA no que diz
respeito às condiçôes e manuseio dos produtos fornecidos, desde que não contrariem
o interesse da Administração;

05 . OBRIGAçOES DA CONTRATADA:

5.1- PÍocedeÍ a entrega dos itens adjudicados, de conformidade com o quantitativo e
as especiíicaçôes constantes do item 3 do presente Projeto Báslco;

5-2 - Providenciar a troca, às suas expensas, dos itens entregues em dêsâcordo com
às especificaçôes solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à AdministraÉo ou a
têrcciros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o perÍodo de entrega do objeto, não
implicando coÍresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Manter inalterados os preços e condiÇões propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, seguros, taxas, fretes e
demais encargos que venham incidir na entrega do material;

5.6 - Lançar na nota fiscal as especiÍicaçôes do material, de modo idêntico àquelas
constantes do objeto deslê Projêto Básrco:

5.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o
prévia e êxpressa anuência da CONTMTANTE;

5.8 - Prestar os serviços com rapidez e eíiciência;

fornecimento do material sem a

5.9 - Entregar o objêto durante o expedientê do setor ou em horários altêrnativos'
previamente acordados formalmente com a Administraçâo;

5.10 - Reparar 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, decorrêntê de açáo ou omissão, dolosa ou culposa
de seus empregados e fornecedores;

5.11 - Substituir qualquer empregado a pedido do oONTRATANTE, quando julgado
indesejável ou inconveniente ao serviço;

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

5.13. Providenciar para que seus êmpregados cumpram as normas intêmas relativas à
segurança do CONTMTANTE;

ni.Mddnl6õ1()M
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5.14 - Manter durante todo o periodo dê vigência do contrato, todas as condiçõos que
ensêjaram a sua habilitação na licitaÉo e contratação;

06. DA ENTREGA:

6.1- O prazo dê entrega dos gêneros alimêntícios será sob demanda de acordo com
as necessidades da CONTMTADA e terá início a partir da data de assinatura do
contrato que deverá ter vigência até o dia 31/12120'19.

6.2 - Caso os alimentos, objeto do presênte Projeto Básico não esteja de acordo com
as especificações exigidas, a secretaria náo o aceitaÍá e lavrará termo circunstanciado
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

6.3- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado
lmediatamente pelo fornecêdor para quê seja íeita a substituição e reposição por outro
com as erracterísticas de acordo com o êstâbelecido no presente Projeto Básico.

6.4- O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do contrato, ficando a mesma obÍigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do contrato, sê a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou inconeçôes.

07 - LOCAL E CONOTçÕES DE ENTREGA:

7.1- Os alimentos serâo entregues de acoÍdo com a necessidade da CONTMTANTE
após a apresentaÉo de um cardápio elaborado e apresentado pelo órgão responsável
à CONTMTADA, no período mínimo de 03 (três) dias de antecedência, no qual
deverá conter as quantidades necessárias dos alimentos a serem entregues.

7.2- Os alimentos serâo entregues no endêreço fornecido pela CONTMTADA, a uma
equipe ou funcionário designado pela CONTMTANTE;

7.3- Os alimentos de origem sólida deverão estar acondicionados em embalagens
apropriadas, de foÍma que não venha alterar a qualidade dos mesmos;

7.4- Os alimentos de origem líquida deverão estar acondicionados em embalagens
apropriâdas que poderão ser embalagens plásticas, gâÍrafas térmicâs ou embalagêns
tetra-pak de forma que não venha alterar a qualidade dos mesmos.

7.5- Todos os alimentos deverão estar acondicionados apropriadamente de íorma que
náo seja ocasionada a perda dos mesmos durante o transpone até o devido loc€l de
consumo,
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9.í - O cronograma de desembolso será mensal no valor estimando de Rg
_, conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea ,b,, inciso XIV do art. 40,
da Lei Federal no 8.666/93.
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08 - DAs coNDtçÕEs DE PAGAMENTo:

8.1- O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta)
dias, após a apresentaÉo da Nota fiscal/íatura no valor total correspondente aos itens
fornecidos durante os últimos 30 (trinta) dias antecedentes à data de emissão da
referida Nota Fiscal. A mesma deve estar devidamentê atestada por sêrvidor
dêsignado para este fim.

8.1.1 - A CONTRATAOA deverá protocolar na sede desta Cámara a solicitaçáo
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaçôes para crédito em conta
corrente 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 letra bem
lêgivel, juntamentê com cópia do contrato, cópia da nota de emponho como tambám
as demais cêrtidôes atualizadas: Certificado de Regularidade de Situaçâo do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Ce.tidão de Débitos Trabalhistas - CNDT,
Certidáo Negativa de Debito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das
Secretarias de Fazenda do Estado e do MunicÍpio.

8.2 - Como condiÉo para AdministraÉo efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

8.3 - O recebimento não exclui a responsabilidadê da Contratada pelo pêrfeito
desempenho do material Íornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
dêtectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que Íoi cadastrado no
departamento de cadastro de fornecedores da Càmarc Municipal de São Bemardo,
constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mêsmo de filiais ou da matriz.

09 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9. CPL

ANEXO II

ÍíODELO DE CARTA CREDENCIAL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n.o

-, portador da Cl n.o

Câmara iiluniqipal de São BeÍnardo
Att,: COMISSÃO PERMANENTE DE LICIÍAÇÃO - CPL

Ref.; PREGÃO N'_/20,t9 - CPUCMSB

credenciamos o Sr.
e do CPF n.o

, para nos rêpresentar na licitaÉo em referência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrêr, rênunciar a recurso e praticaÍ todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data
Nome e asslnâtura do reprêsentante legal
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intermédio de seu repres6ntante legal o (a) Sr(a).
portador (a) da Cl n'.................... e do CPF nô......................., DECLARA,
sanções adminiskativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.
Código Penâl Brasileiro, quel

1) Quanto a emprogar agentes incapazês ou relativamonte incapazos;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, dê 21 de junho de
1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999. que não possui
êm sêu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ê em qualquer trabalho menores de 16
(dezesseis) anos, sâlvo na condiçâo de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do Artigo 7. da Constituição Federal
de 1988.

2) Ouanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das
vedaqões constantes na Lei Complementar n . 14712014 e., na presente data, é
considerada:

MICROEI\TPRESA, conforme Lei Comple.r|entat no'147 l2O1 4;
EMPRESA DE PEOUENO PORTE, conforme Lei Comptementar n" 1472014.
COOPEMTIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal no. 11.48812007.
Não é ME/EPP/COOP.

PRESENCIAL NO /2019 - CPL

ANEXO t

DECLARAçÃO

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9-CPL

A empresa ...- inscrita no CNPJ no................, por

Quanto ao pleno conhecimênto e atendimênto às exigôncias de
habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação,
bem como apresenta sua proposta com indicaÉo do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Quanto a inexiatência de fato impeditivo de licilar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Fêderal n.ô 8.666/93, que até a presênte data nenhum íato ocorreu
que a inabilite a participar do PREGÂO em epígrafe, e que contra ela não
existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossam, conhecer
na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9., lll, da Lei Federal n.o 8.666/93,
que não possui em seu quadro Íuncional servidor público ou dirigente
de órgão ou êntidade contratante ou responsável pela licitaÉo.

b. Declara também, nos termos do artigo 90, I e ll, da Lei Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

sob as
299 do

(

(
(

(

3)

4)
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5) Quanto a êlaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não Íoi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou rêcebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identific€çao da licitaçáo), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a p.oposta anexa não foi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identmcação
da licitaçâo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que nâo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisáo
de qualquer outro participantê potencial ou de fato da (identificação da
licitaçâo) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Quê o contêúdo da proposta anexâ não sêrá, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro paÍticipante
potêncial ou de fato da (identificaçao da licitação) antes da adjudicação do
objeto da reÍeridâ ljcitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indirêtamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante
de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extênsão desta declaração e que
detém plenos poderes e inÍormaçôes para firmá-la.

Local e data
Nome e assinatuÍa do repÍesêntante legal

[ObseNação: em caso atÍrmatívo, assinalar a ressalva acima - Esta declaraçáo deverá
ser emitida em papel que identifique o órgáo (ou empresa) emissorl
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PREGAO PRESENCTAL No _/20í9 - CPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIÂL

À
cÂ ARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo /ÍI,A
Rua do Norte, no '140, Centro, CEP n" 65.430-000, São Bemardo - [/A

ATT: COIVlISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL
Ruâ do Norle, no 140, Centro, CEP n" 65.430-000, São Bêrnârdo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçôes
estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
nczÃo socAL:
SEDE:
CNPJ I

TELEFONUFAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

2. PRÁZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRÂZO PARA EXECUçÃO DO CONTRATO:
4. CONDTçOES OE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
5. INFORÍUAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

Local. datâ e assinatura.
(nome da emprêsa e do seu rêprêsentante legal, com a devida identificaçâo e

quatificaçáo)

ESPEcIFIcAçÃo

UNIDADE OE

MEDIDA
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO No _/20,tg/CÂMARA

TERMO OE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO
BERNARDOEAEIPRESA
PARA O FORNECIIIllENTO, SOB DEi'ANDA, OE
GÊNERoS ALIMENTicIOS INTERESSE DÂ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.

A CÂMARA tfUNICIPAL OE SÂO BERNARDO/MA. inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/000'l -07, sediada na Rua Conego N€stor
n"21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lrA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidênte o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, 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 Jurídica - CNPJ do Llinistério da
Fazenda sob o no estabelecida (inserir endereço completo), neste ato
denominadâ CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senhoÍ(a)
(qualiÍicação do signatário do contrato), inscrito no Cadâstro de Pessoa FÍsica -
CPF, sob o_, portador do R.G. no de acordo com a representaÉo legal que
lhe é outorgada por _(inserir qual dos instrumentos: procuração/contrato
social/estatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Conkato decorrente da
licitação na modalidade Pregão Presencial n.o e do Proceaao
Administrativo n.o _/2019, com fundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei no 10.520, de 17 de jutho de 2002 e na Lei nô E.076, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente conkato a ContrataÉo de pessoa jurídacâ
para o fornecimento, sob demanda, de Gêneros Alimentícios de interesse da Câmara
l\4unicipal dê Sáo Bernardo, conÍorme as especiÍicaçõês constantes do projeto Básico,
que integrou o Edital do Pregão Presencaal no _/20í9 - CpL da Câmara,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo no
_12019.

1,1. DiscÍiminação do objetol

0t
M
ü
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ITEM DESCRTç VALOR TOTAL

ESPEcIFIcAçÀo

2. cLÁusuLA SEGUNDA - vrcÊNcra
2,1,O prczo de vigência deste Termo de Contrato será até 3í/í220í9 contados
da assinatura do contrâto, prorrogável na forma do art. 57, §1.. da Lei n.8.666, de

3. cLÁusuLA TERcEtRA - pREço
3.í. O valor do presentê Termo de Contrato é de R$ . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . .).
3.2. Estima-se que o cronogr.lma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa até 31/í212019, conÍorme 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 estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas dêcorÍentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, Írete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

4. cLÁusuLA QUARTA - DoraçÃo oRçaMENTÁR|A
4.í. As despesas decorrenles desta contratação estâo programadas êm dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara, para o exercício de
2019, na classificaçao abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

s. cLÁusuLA eurNTA - PAGAMENTo
5.í. O pagamento será íeito pela Câmara Municipal de São Bemardo/MA, em
moeda conente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônicê, direto na
Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota
Fiscal ou Faturai

5.1.í. A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitaçáo
de pagamênto, assinadâ e carimbada pelo representante lêgal dâ empresa êm
papêl timbrado, contendo o nô do processo licitatório, âs informaçôes para
crédito em conta conente como: nome e número do Banco, nome e número da
Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamênte atesta,
emitida sêm râsurâ, êm letrâ bêm lêgivel, juntemênte com cóoie do contrato.
cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas:
CertiÍicado de Regularidade de Situaçéo do Fundo de carantia do Tempo de
Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de
Débito junto à PÍevidência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos

UNIOAOE DE OUANTI
MEDIDÂ DÂOE
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Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
SecretaÍia da Receita Fêderal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias
de Fazenda do Estado e do Munrcipio.

5.2. Como condiçáo para Administrcção eíeluar o pagamento, a licítante vencedora
deyerá manter as mesmas condições de habilitação,
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do materíal fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5,4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pêla própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/íaturas emitidas com outÍo
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dâÊsê-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕEs
6.í. O preço contratado é fixo e ineajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do aÍt. 65 da Lei
no 8.666, dê 1993.
6.3. A CONTMTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se Íizerem necessários, atá o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o lamite de 25% lvinÍe e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA . ENTREGA E RECEBIIIíENTO DO OBJETO
7.1. O Wazo de entrega do objeto deverá se. rêalizado, parcelado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidâdês e quantitativo solicitado pela
CONTMTANTE durante o periodo de vigência do contrato.
7.1.í. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na
sede da Câmara Municipal de São Bernardo - MA, localizada na Av. João )(Xlll,
S/N, Bairro Centro, São Bernardo/l/4, CEp 65.398-OOO, aos cuidados do
Supervisor do selor competente de Segunda a Sexta das B:oohs âs 13:00hs.
7,2. As condiçôes de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FtSCALIZAçÃO
8.í.4 fiscalizaÉo da êxecução do objeto será efêtuada por Representantê
designado pêla CONTRATANTE.

9. CúUSULA NONA _ OBRIGAçÓES DA CONTRATANTE E OA CONTRATADAg.í.As ôbrigações de CONTRATANTE e da CONTRATADA são âquêtâs
previstas no Termo de Referência.

í0. cLÁusuLA oÉctMA- saNçoEs aDMINtSTRAT|VAS
10.1 Comete infraçáo administrativa nos termos da Lêi n.8.666, de 1993 e

da Lêi no 10.520, dê 2002, a Contrâtâdâ que:
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'10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes

assumidas em decorência da contratação;
10.1.2 ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
10.1.3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comportar-se dê modo inidôneo:
10.'!.5 cometer fraudê íiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquêr das infrações discriminadas no
subitêm acima flcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e craminal, âs
seguintes sançôes:

10-2.1 advertência poÍ faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acârretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3 multâ moratória de 0,3% (zeÍo vírgula três por cento) por dia de atrâso
injustiíicado sobre o valor da parcela inadimplida, ate a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensãtória de 1Oo/" (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no câso de inexecuÇáo totâl do obieto;
10.3.2 em câso de inexecuçáo parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de íorma proporcional
à obrigaçáo inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar ê impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a AdministraÉo Públlca
opera e atua concretâmente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitâr e contratar com a Câmara lvlunicipal de
São Bernârdo/lúA com o consequêntê descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂtutAM pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidonêidade pâra licitar ou contratar com a
Administraçâo Pública, ênquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçâo ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridâde que aplicou a penaladade, que será concedida sempre que a
Contrâtada ressarcir â Contratânte pelos prejuízos causados;

10.4 Tambám ficam sujeitas às pênêlidades do art. 87, t e tV da Lei no
8.666, de '1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenaçâo definitiva por prâticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no Íecolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
procêsso administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defosa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.9.666, de.1993.10.6 A autoridade competente, na aplicaçâo das sanções, levará em
consideraçâo a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Adminiskação, observado o princípio da
proporcionalidade.
10.7 As penalidades serâo obíigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Própno da CAMARA.
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1í. CLÁUSULA DÉCIIIA SEGUNOA _ RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nâs hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de '1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançôes aplicáveis.
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incoÍporaçáo da contÍatada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitaçáo exigidos na licitaçâo original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condiçôes do contrato; não haja prejuizo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão foÍmalmente motivados,
asseguÍando-se â CONTRATADA o direito à prévia e ampta defesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTRÂÍANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisâo será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conÍorme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos conkatuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relaçáo dos pagâmentos já êfêtuados e ainda devidos;
1 1.5.3. lndenizaçôes e multas.

12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ VEDAçÔES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçâo financeira.
12.1.2. interromper a execução conkatuâl sob alêgação de
inadimplemento por parte da CONTMTANTE. salvo nos casos previstos
em lei.
12.1.3. Subcontralar.

í3. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA. DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, dê 1993, na Lei no 10.S20, de 2002 e demais
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n.8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA oÉcIMA QUÂRTA - PUBLICAçÂo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicaçâo deste
instrumento, por extÍato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de '1993.

í5. CLÁUSULA DÉCIiIA OUINTA _ FORO
15.1. O Foro parã solucionâr os litígios que decorrerem da execuçâo destê
Termo de Contrato será o da Comarca que abÍange o lvlunicípio do São
Bernardo/MA.
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Respônsável legal

Parc fitmeza e validade
três (três) vias de igual
pelos contraentes.

do pactuado, o presente
teor, que, depois de lido

Termo de Contrato Íoi lavrado em
e achado em ordem. vai assinado
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