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ESTADo Do MARANHÃ0
CAMÀRÁ M',)NICIPÁL DE SÃO BEANA&DO

c,\'PJ: 07-ó29. 52A AAA t-Ai
Rta Con.go Nestor n"2 I 5 -Centro, C EP : tt 5.5 50-000.

PRESENCIAL NO 006/2019 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. No. 008/2019

OBJETO: Conkatação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda,
gêneros alimêntícios de interesse da Câmâra l\,4unicipal de São Bernardo.

oRGÃO LIC|TADOR: Câmara Municipat de são Bêrnardo/t\,,tA

oATA DA sEssÂo púBLtca: tololtzolg

HORA:09:30hs

LOCAL: na sala da Comissão permanente de Licitâção/CpL da Câmara Municipat,
locatizada nâ Rua conego Nestor no 2í s-Centro, CEp n;65.sso-OOO, Sao g"Àaiáoltún

Pregoeira da CámaÍa Municipal de São Berna.do: RENATA LIMA FERREIRA
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0ESTÀDo DoMARÀNHÀo

cÀMÀ&t M(iNlctpÀL DE s,io BERNÀRD0
(\PJ A1 ó29 i20 000t 0a

Ruo Ca,eso,\*tor n'21ÍCerrc CEP:ó5 550 U0
Saio Rer ar.lo/!lL4

PREGAO PRESENCIAL NO 006/2019 - CPL

EOITAL

PROC. AOM. No. 008/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARoo. Inscnla no cadastro
Nacional de Pêssoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do pregoeira
da Comissão Permanente de Licitação de São Bêrnârdo, designadâ pela portaria no
005/20'19, assinada em 25 de janeiro de 2018, e publicada no átrio t\4unicipat no dia 18
de fevereiro de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que realizará ljcitação nâ
modalidade PREGÀO PRESENCIAL, do tipo menor preço por LOTE. co;Íorme
descrito neste Editale seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei no 10.520,
de 17 dejulho de 2002, Decreto no 3.555, de I de agosto de 2000, da Lei Complementar
n' 123. de 14 de dezembro de 2006, da Lei no '11.48E, de 15 dê junho dê 2OO1, do
Decreto n' 6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se, subsidiâriamente, a Lei no
8.666, dê 21 de junho dê 1993, e as exigênciãs estabetecidas nestê Editat.

A sessão pública de realização do Pregão terá início às 09:30hs do dia
l0 de abril dê 20í9, devendo os ênvelopes, contendo a Proposta de preços e a
Documentaçâo de Habrlitação para o objeto dêfinido neste Editalê respectivos Anexos,
ser entreguês na COMISSAO PERMANENTE OE LtCtÍAçÃO-CpL, situada na
Comissão Permanente de Licitação/CPl da Câmara l\4unicipal, localizada na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, nâ data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

1.'1- A presênte licitaçáo tem por objeto a ContÍatação de pessoa jurídica pa.a o
ÍoÍnêclmento, sob dêmanda, dê gêneÍos alimenticios de intêrcsge da Câmara
Municipal de São Bernardo, conformê êspeciflcações constantes do Têrmo dê
ReÍerência - ANEXO l, partê integrante deste Editâ|.

1.2. O valor global estimado desta licitação é dê R$ 24.582,57 (vinte e quatÍo mil,
qulnhentos oitenta ê dois rêels e cinquenta e setê centavos).

2. DA PARTrctpaçÃo

2.1. Participação de empresas, cujos ramos de atividades sêjam compatÍvêis com o
objeto licitado e que atêndam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.

pequeno porte Íconforme Lei Complementar no í23. de i4 de dezembro dê 2006.
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nos teÍmos do artiqo,l8. lnclso l. alterado pela Lei Complementar nô 147. de 07 de
aqosto de 20í41. culo ramo de atividade compatívêl com o obleto licitado e que
atendam a todaa as êxiqências. inclusive ouanto à documentacão e reouisltos
mínlmos de classificacão das prooostas, constante deste Editalã seus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na ticitação as empresas punidas, no ámbito da Administraçâo
Pública, com as sânções que abarquem a Administração públjcâ Municipal prescritas
no aí. 7ô da Lei Federal no 10 520102. bem como os incisos lll e lV do art. g7 da Lei
Fêdêral no 8.666/93.

2 4. Náo poderão participar os InteÍessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurso dê credorês, dissoluçã0, laquidação ou em regimê de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituição, empresas estrangeÍãs que nâo Íuncionem no paÍs,
empreses que possuam, enke seus sócios, servidores públicos da Câmara Municipal
de São BeÍnardo, bem como aqueles quetenham sido àeclarados injdôneos para ticitar
ou Contratar com a Administração pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar pêta Administração pública de Câmara Municipal de São
Berna.do. (art. 9 da Lei Federal no 9.666/93)

3.í. Na Íase de credênciamento o interessado devêrá crêdenciar-se e, se íor o caso,comprovar a exislência dos necessários podêres para formulação du piopà"ü" 
" 

p"l."
a prática de todos os demais atos rnerenies a este pregao práJÀnc;t

:^1 l_:l-é "_lii"l"_ 99 
horario da sessão. o pregoeiro ou. poí detêgaçào deste, a equrpeoe aporo, procedêrá ao cíedênctamênto dos licitantes ou dos iepresentanies legaispresêntes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes ne"essários-puru afoímutação dê tances ê para a prárica de rodos o; d"r":" ãiái-ir"iã"LJ àãrir"gao.observando-se ainda que.

a) Não será permitido ao mesmo credenciado represêntar mais de um proponente nomesmo cêrtame; e

b) Não será permitido mais de um credenciado para o mêsmo píoponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao pregoeiro ou a equipe de apoiopara credenciamento por antermédio de seu representanre devidamente munido de
1::T:lJ9 qy" 

9 
crqoencie a pêriicipar dêsr" p,ot"oiÃ"nio r,"it"tor;;;;+;;ij',. p"r.sua 

. 
reprêsentada, devendo, aindâ, no ato de entrega oos envetopes. idá;ii;;_""exibindo a carteira de tdentidade ou outro docume"nto ;ql.,-,ür"ãtãl i"il üiL a"respectivo documento.

3.2.'1. O credênciamento faÍ-se-á por meio de inslíumento público de procuracão ouinstrumento particutâr, ou por Carta Credenciat, nr'r"o" peri-"ún"ü-r.iíoãijr.,iro"t",
com assinatura reconhecida por cartório competente, no modelã do ANEXO li?este

3. OA REPRESENTAçÃO E DO CREOENCIAMENTO
SESSAO PUBLICA

QUANOO DA ABERTURA DA

&



ü 8{,?

atíq
ESTÀDO DOMAMNHÀO

CAMAR4 MUNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO
CNP,I: 07-629 i2o/t1001 -07

Rua Coneco \'estat n"21s-C.,íro.CEP.ó5 550 A1a
São Betrudo/LU

Edital, com podêrês para formular ofertas e lances de preços e praticartodos os demais
atos pertinentes ao cêrtâme, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Catu Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cóplâ dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estâtuto ou contrato social em vigoÍ, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, êm se tratando de sociedâdes
Comerciais e, no caso de Sociedades por ações, acompanhado dê documentos de
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações êm decorrência de tal investidura:

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documenlo oíciêl que contenha foto do
representante da emprêsa interêssada.

3.4. Os documentos de credenciamento seráo conferidos pelo pregoeiro. a cada Sessáo
Pública realizadá.

3.5. Após o credenciâmento, será declarada a abêrtura da sessão e nâo majs serão
admitidos novos proponêntes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

3.6. O credenciamento será conferido pelo pregoeiro a cada Sessáo pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que tíata o subitem 3.í. A fatta
dessê documênto somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
rêsponda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitantê que comparêcêÍ representada por seu sócio ou dirigente. ficâ dispensada
do credenciãmento na forma dê que trata o subitem 3.1, devéndo comprovár esta
qualidade atÍâvés de cópiâs dos documêntos indicâdos nos subitem 3.3 alineas ,,a,, e

3.9 Não será admitida a participação de dois repÍesentantes para a mesma empresa e
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa,

3.10. Os licitantês deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopês, de
enquadramênto no art. 30 da Lei Complemen Íat n _ 147 t2014, no caso de microe'mpresa
ou êmpresa.de pêqueno portê e também pâra as coopêrativas, confoame modelo
constate do Anexo lí deste Edital. A não entÍega da reÍerida Declaração indicará que alicitante optou por náo uritizar os bênefício;s previsros nà iéitãrói"Ãã"l", 

"..14712014

3.10 1. As ME/EPP/COOp deveíão comprovar a declaração do itêm anterior, devendo
trazer, no caso das l\,,tEiEpp a Certidão de Enquadramento como MicroemDresa ouEmpresâ dê Poquêno Portê. somenre pâra eí;,to do disposto nosaa". ae 

"'ii à. r.,
::Ttl:11elL"J' 123, de.14t12t2006, emitida nos têrmos do art. 8" da tnstrução
Norma0va do Uepártêmênto Nacional de Registro do Comércio _ DNRC n" 103, de
3^01041.2001, peto Regrstro competênte para a úscrição do Ato Constitutivo ou Co;trato
§oclat oês pÍoponenles perlencentes a esta câtegoria empresarial.

pas nâ.de i6 (,i\./

'/"-
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3.í 1. Os Licitantes deverão aprêsentar ê declaração exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordêm dos Procedimênlos:

3.12. í. A sessão do certame observará os seguintes procedimentosj
a) Caedenciamento:
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envêlopes
d) Julgamênlo. ClassiÍicação das propostas de preços e Fase de Lances;
e)_Do benêficio às microempresas e empresas dê pequeno porle
D Fasê dê habilitação
9) Fase Recursal
h) Da Adequação da proposta de prêço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Prêços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentadospessoalmênte pelo representante credenciado, no local, áia ê hora acima mànciónaOos,
em 02 (dois)envêtopes opacos, distintos, devjdamente fechados e .üriãàã" Ã f""noe contendo em suas partes êÍernas e frontais, em caracteres aestacààos, alem aarazão socialdo licitante, os seguintes dizeresl

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO 006/20í9
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPLLOCAL: SAO BERNARDO/MA
OATA: í 0/0/U20í I
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO
PREGAO PRESENCIAL N' 006/2I,í9
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLLOCAL: SÃO BERNARDO/MA
OATA: í 0/0iU20í 9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

1:9: Após e entÍega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUI\4ENTOS DEHABILITAÇÃo" sejá rubncado peio eiegóeiro, equipe ae àio-io ã 
-"" i"pã""ià"t""cr€dênciados das licitântês

4-4.Os envelopes deverâo conter. obrigâtoriamentê. a documenlaÇão em original oucOpla previamênte âutenlicadâ por carlorio competente ou por servidor dâ C-pL (afé

N
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vinte e quatÍo ho€s antês da rea@
imprênsa oficial.

4.5. As propostas quê não atenderem às êxigências do presente Edital ou que Íorem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
sêrão desclassif icadas.

4.6. Não serão aceilâs documentação e proposta enviadas via postal ou êntÍêgues em
outros setores que não sêja o especificado no preámbulo do Edital.

4.7. lndependentemênte de dectaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege'a matéria e ao
presente Edital de Píegão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1- A Proposta dê Píêços deverá seí apÍesentadâ em 01 (uma) viâ, impressa em papel
timbrado da licitante, em língua portuguêsa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso conente, sem emendas, rasuras ou enkelinhas, devidamênte datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pelo Íêpresentante legal do licitante proponente. com o
seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNpJ/l\ilF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais comoj nome e número do Banco, agéncia e
conta corrêntê para Íins de pagamento;

b) Nomê.completo do íesponsável pela assinatura do contrato, números do CpF e
Cârtêira de ldentidadê ê cârgo na empresa:

c) Descrição completa do objeto da presente licitaçào, com indicação do LOTE e ITEM
colados, em conformidade com as êspecjficações do Temo de ieferência _ ÂNEXO
r oeste Edrtat;

O Paeço unitário ê o valor total da pÍoposta. Nos preços propostos deveráo estâr
rncruroos, aÉm.do lucro. (odas as despe§as e cu§tos, como por exemplo: transporte§,
lflDutos de quâlquêr natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacEnadas
com a execuçáo do objeto da presênte licitaçáo;

f) Prazo.de valldade da proposta: não inÍerioÍ a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão de abertura dos Envelopes;

g) Prazo de exêcução: de acordo com Termo de Refêrênciâ.

9]] ,lc-":-i-"-"ll.lF!ro de foínecimento. a CONTRATADA deverá proceder a entrega
oos rlens conslanles na mesma. em sua totalidade. em até no máximo OS (clnco) dias
consecutNos. em uma única êtapa. independentemente do quantitat;o ; vator
solicitado.

M
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5.2. Náo será admitida cotaçáo distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofêrtado pêrmanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condiçôes estabêlecidas neste Editale seus Anexos.

5.5. O licitante que nâo mantiver sua proposta ícârá sujeito às penatidades do Decreto
Federal.

5.6 Quâisquêr kibutos. custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
rncorretamente cotados, serão consderados como tnclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os'sewiços ser
fornecidos sem quaisquêr ónus adrcionats.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Serão proclamados. pelo pregoeiro os lcúantês que apíesentarem as DroDostas
oe menor prêço global por LOTE e todas aquelas apÍesentadas co, preços 

"té 
1O%

Í9:a.po.r 
cento) superiores, dispostos em ordem crescênte, pu* l* o"-r"p'r"r*i"nt",

regats oâs trcrtantes particrpem da etâpa de lânces verbais.

6.2._Quândo não Íorem idêntificêdas, no míntmo, tíês propostas escritas com orecos emconÍormidade com o definido no subitem anterior, o prêó;;ir;f;ã o oioãnailJ,iio 0""
l?lTr:: :j:-,1:: "Jé 

o máxrmo de três cotocadas em oidem crescente. quaisquàr que
sêlam os vatorês oÍerlados, conforme o disposto no Decreto Federâl

6.3. Aos proponentes proclamados conÍormê os subitêns anterjorês sêrá dacla
:ry11t1ld.q" 

paÍa nova disputa, por mêio de tances verorb à 
"u""."iro-", 

i-;-u"ror""orsrntos e oecrescênles. para a escolha da proposla dê menor valor.

6.4. Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados.

9..1 9^.Tf-1::lt:9ras-ou mais proposrâs de pÍeço. será íesotvrdo poí sorlêio em atopuD co, com a pârticipaÇâo de todas as licttantês

6.6. Encerrados os lancês, as pÍopostas de micÍoemprêsa e de emprêsas depequeno pode que sê encontrârem na faixa alé 5% aclma do.enoi pieõlerao
considerêdas empatadas com a primeira colocada, devendo 

""t""-piopãn'"'n1"" "",convocadâs na ordem de ctassrÍrcaÇão. uma na fatta da orrr". piã ir'."i'r'.á ,ii,"" 
"última oferta infênoÍ a da primerra c;tocada. vrsando o dese.pàü.- --- - - -"

6.6.í. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente maisbem classiflceda não ter sido âpresentadâ por microêmprêsa oL.Àpi""" à" p.-qranoporte.

6.6_.2. Á_microempresa ou a empresa de pequeno pone mats bem classíicada ooderáapresentar uma úttima oferta, obrigátoriamenie ;nteiior a proposti J" piúárã 
""rãL0".
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situaçáo em que, atêndidas as exigências habiljtatórias e observado o valor estimado
deste Pregão;

6-6.3.Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte majs bem
classificada, na forma da subcondiçâo anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescêntes que porventura se ênquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classiflcatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso dê êquivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
emprêsasdê pequêno porte que se enconúêm no intêNalo estabelecido nestacondição,
o Pregoeiro fará um sortêio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
apresêntação da oÍerta finaldo desempate;

ô6 5.,O rnteress-ado_qu€ náo apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
UomplemenlâÍ no í4712014.

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

para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto

6.8. O Pregoeiro examinaÍá a aceitabrlidade quanto ao objeto da proposta com o menorpreço, conforme deíinido nêsle Edttal e seus Anêxos, 
- 
decidindo molivadamente arespeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo âceitável a ofena, será verificado o atendimento pelo proponente de todasas êxigéncias editalícias p_ara eÍeito de habilitação. CaJo cóntràrio o pregoeiro
examinará as oferlas subsêqüentes, na ordem oe ctássrfrcaçáó, aie a apuração dã umaproposla que atenda â todâs as exigências constantes deste Eàrtal, senOo ó respectivãproponênte declarado vencêdor nêssa fâse.

6.10. VeriÍicando-sê discordância. entrê o prêço unitário e o totat da propostâ
prêvalecerá o prjmeÍo, sendo.corrigido o preço 6tal; ocoírendo divergência enire osvalores numéricos e os por extensol predominã,ao oi ,lrtirnÀ, iio"pendentemente dêconsulta ao licitânte.

6.11. Caso tenha ocorrido tance, a proposta de preços, ajustada âo tance final, deveráser protocolada na CpL da Cámara, no prazo de ld (quárenta e oitoy troras, contadoda lâvratura da ata.

6.12. Serão desclassjícadas aquêlas propostas que:
6.12_1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, ênglobandoItêns e valor global;

6.12.2. Não atenderem às exigências do presentê Edital e seus Anexos;

6.12_3. Forêm omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazês dêdiÍicultar o julgamento;

E!ãh!ÕôG:-ÊL6naôe
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6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequÍveis, assim considerados
aqueles quê não venham a ter dêmonstrado sua vaabilidade poí meio de documentação
que comprove que os custos são coerentes com os praticados no mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, será examinada a olerta seguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habilitaçáo da licitante que tivêr formulado tal proposta, na
ordem de classificaÉo, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às
condições deste Edital.

6.14- O Pregoeiro poderá nêgociaÍ darêtamente côm a licitante detentora da proposta de
menor preço, no sentido de que seja obtido o methor preço.

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes eque, aofinal, será assinada pelo pregoeiro, pelos componentes
da êquipe de apoio e pêlos representantes dos proponentes presentes.

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

6. í6.'1. Os documentos poderão ser remetidos por melo digital, podendo ser soljcitados
em
original ou por cópia autenticada a qualquer momênto, em prazo a sêr estabelecido pelo
Pregoeiro.

6.'16.2. Os originais ou cópias autênticádas, caso sejam solicitados, deverão sêr
encaminhados ao órgão licitante.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documêntação
indicada nesta sêção, será desclassificado e sujeatar-se-á às sançôês previstas neste
Edital.

6.í6.4. OPregoeiro podetá fixat pÍazo pata o rêenvjo do anexo contendo a planilha dê
composição de preços quando o preço total oÍertado for aceitável, mas os preços
unitádos quê compõem necessitem de ajustes aos vâlores estimados peto óifCÀO
LICITANTE. O ajustê da proposta não podêíá imptacar aumênto do s", ,àro,ltoUat.

6.'16.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justiÍicar eventuais
inegularidades apontadas pelo pregoeiro.

6.í6.ô. No ceso de licitação por lotes ou itens será permitida a alterâçáo de preços
unitários pêlo lacitânle obsêrvando-se: (âpênas sê houvêr d;visão êm totes ou itens)

a)Como limite máximo o valor globalfinal ofertado, desdê que os preços unitários finais
sejam mênores ou iguais aos prêços unitários da proposta inicial; -

FiG d0ü'i,! .FL'. s8rri
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b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução dê
preços unltários, para qualquer um dos itens individualmente; e

c) Para rins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global daÍ-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quântidades.

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deveÍá ser enkêgue em O1 (uma) via, êm envelope
devidamente fechado e rubricado no Íecho, identiÍicado conÍorme o indicado no item
4.1 deste Edital.

7.1.í. As declarações e outros documentos jutgados necêssários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, deveíáo conter data, identificação e assinatura do
titular dâ empresâ ou do seu representante legal_

7-2. Enceítada a etapa competitiva e ordenadas as ofertês, o pÍegoeiro procêderá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licatante que
apresêntou a melhor proposta, procêdendo a suâ hêbilitação ou inabilitação.

7.3. A paÍticipação no presente procedimento licitatório requer a apresêntação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se íeferá à:

7.3.'1- Habilitação Ju.ídica, que será comprovada mêdiante a apresentaçãO da
seguinte documentaçãol

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

b) ato constitutavo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamentê registrados, em se tratandoàe sociedades êmpresarials e, no
ceso dê sociedade por ações, acompanhado dos documentos de elêição de seus atuais
administradores:

c) no caso!e Sociêdades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pêssoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Doc;mentos)
acompanhado da prova de Diíeloria êm exeícícioi

d) decreto de autodzação, em se tralando de empÍesa ou sociêdade estrangeira em
funcionamento no pâís e ato de rêgistro ou autorizâção para funcionamento ãipedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.2- Regrrlaridade Fiscal, que será comprovada mediantê a apresentação dos
seguintes documentosl

a) Prova de lnscÍiçáo no Cadastro Nacional dê pessoa Jurídica (CNpJ);

ffi
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b) Prova de inscrição no CadastÍo de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, rêlativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatÍvelcom o objeto conkatuatl

7.3.2.1. Ptoyà de regularidade perantê a Fazenda Fêderat, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, quê será realizada da seguinte Íorma:

a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à DÍvida Ativa da União, ou Certidão Conjuntâ positiva com êfeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federatdo Brasit (RFB) e procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que âbrange, inclusive, as contribuições sociais
previstasnasalíneasâad,dopârágrafoúnico,doart.i1,daLeino9.212,de1991;

a.1) O licitante poderá, em substituiçáo à certidão mencionada na alínea c.1, apresentar
âs seguintês certidões conjuntamênte, desde que tenhêm sido expedidas até o dia 2 de
novembro dê 2014 ê êstejam dêntro do prazo de validade nelas indicados: Certidão
Nêgetivê de Débito ou â Ceriidão positiva com êfêito negetivo referente à Contribuição
PrevidenciáÍia ê às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil
(RFB) e ê Certidão Conjunta Negêtiva de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da Uniã0, ou Certrdão Conjunta positiva com eÍeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil (RFB) e procuradoria--Geral ia Fazenda
Nacional(PGFN)i

q) Fazenda Estaduat: apíesentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
orvloê alva), ou cêrtidão positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre operaçôe§
relatlvas à Circulação de t\,4ercadorias e sobre preltaçôes Oe ôerviços aé ii"n"port"
lnterêstaduat, tntermunicipât e dê comunicaçâo - ro,.,is, expeJiàa iãú slcieiària ae
Estado. de Fazenda, ou, se foÍ o caso, certiáão co.pr.ou"tdr.i. á" {r" ;li"ii;;i", ..razão do objeto socjal, está isento de inscrição estadual;

c) Fazenda Municipal: apresentação da Certadão Nêgativa de Débitos (e débitos emdlv|da alrva), ou Cerlidão Positive com efeito de Negative. do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidãà comprobatóÍia de que o ticitante,
em razão do objeto social. está rsento de inscrição muntcrpal;

d) Certificado de Regutaridade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justça do Trabatho,medrante a apresentaÇão de certidão Negativa de Débito. i,"o"it úiã, tóirrjii ou o"Certidão Positiva de Débfos Trabâlhrstâs com os mesmos eteitos dâ CNDT.

l^3^.a._t^Tl:-".ll"sas ê empresas de pêqueno porte dêverão apresentar toda aoocumentaçáo exigida pâra efeito de comprovaçâo de reguraridade fiscar rêracionadasno ltem 7.3.2. mêsmo que esta êpresênte atguma restriçao asseguiáoo. Làãr,", oprãzo dê 05-(clnco) diâs útêis, cuio termo rn,c,ãl corresponàerá ao;;;;t;;;;r..proponênte for dêclârado o vencedordo cêrtame, prorrogávet por ijuai pàAôà-o, 
" "r,terioda administraÇão púbtica, paía a regutârização o" ão"rÁ"ntãiáol ó"o-urn-"nio ouparcetamento do débito e emissào de eventuars cerltdões negativâs ou pósitivas comefeito de certidão nêgativâ (art. 42, §1o LC 123i06).

W
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7.3.3.'1. Este benefÍcio será concêdido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste ltem 7,3.3,
implicará em decadéncia do direito à contratâçáo, 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 rêmanescentes, na ordem cle
classiÍicaçâo, para a assinatura do contrato, ou revogaÍ a licitação.

7.3.4. Ouallficação Econômico-Financeira, que será compÍovada mediante a
apresentaçáo doS seguintêS documenlos:

a) Balanço patrimoniale demonstraçóes contábeis do último exercicio social,já exigiveis
ê apresentados na formã da lei. vedados a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, em que estejam registrados os valorês do ativo circulante (AC) e do passivo
circulantê (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrêntê (lLC) iguat ou superioÍ
a 01 (um), indicádos pela licitânte.

4.1) As licitântes que aprêsentarem resultado menor do que um (1,0) êm qualquer dos
índices reíeridos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio llquido igual
ou superior a dez por cênto (10%) do valor estimêdo da contrataçáo.

4.2) Excetua-se da exigênciâ da alínea anterior o microemprêendedor indjvidual (art. 1g
da LC 12312006 clc aft. 1.179. § 20 CC) e as Micro e pequenas Empresas que
propusêrem habilitaçáo em licitaçôes cujo os objetos sejam para o Íomecimento para
pronta entrega ou para locação de materiais (art. 30 do Decreto Federal n" 6.20412001).

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do BalanÇo de Abertura, acompanhaio do
Balanço Patrimonial e da Dêmonstração do Resultado lêvantêdo com base no mês
imediatamente anterior à dêta de apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçôês contábeis âssim aprêsentâdôs: -

l. Publicâdos em Diário Oficiat ou;
ll. Publicados em joÍnalde grande circutação ou:
Ill. Registrados na Junta Comerciat da sede/domicllio do tacatante ou:
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente aulenlcado na Junta Comercrat da sedê ou
domicílio da licitante, na forma da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1" de agosto de í997, art. 60, acompanhada obrigatoriam;nte dos
Termos de Abertura e de Encerramento. euando for apresentado o o-riginal do Diáíio,
para cotêjo pelo Pregoêiro e Equipe de Apoio, fica dispensada ã inclusáo, na
documentação, dos TeÍmos de AbenuÍa e de Encerremento do I ivÍo em questão.
Y -!ll!.-T" Público de EscÍituração Dgitât - Sped - Contábit (Decreto Federat no
6.02212001), nos termos do art 20 da tnstruÇão Normativa RFB nd 787/2OOí. devendo
âpresêntar refêridos documentos, devidamente assinados, na Íorma do s So do art. 1O
da lnstrução Normâtiva DNRC no 107/2008.

N
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b) Certldão Negatlva de Falência ou ConcoÍdata (Recuperação Judicial ou
Exlrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A QualiÍicaçáo Técnica dos licitantes deverá sêr comprovada através dê:

a) ATESTADO de capacidâde técnica Íornêcido por pessoas jurÍdicas de dkeito público
ou privado comprovando quê o licitante presta ou prestou serviços compativeis com o
objeto deste pregão.

7.3.6. DêclaÍâção Unificade que constará:

a) Declaração de que não emprega menoÍes dê dêzoito anos em trabalho noturno.
p€rigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condiçáo de apíendiz, a partirde quatoze anos, de conÍormidade com o disposto na
da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO t.

b) Declaração de supervêniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusivê na vigêncaa conkatual, caso venha a ser contratado_

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou não [4úEpp/COOp.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadâstíal - CRC, expedido órgão da
Adminiskação Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os docuÃentos
enumêrâdos nos subitens 7.3.í (..a,,, ,,b,,, ,,c,, e ,,d,') ê 7.3.2 (,,a,,e ,,b,,).

7.5. Não haverá âpresentação de amostra prévie ao contrato.

7.6. Não seráo acêitos protocotos dê entrega ou soljcitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7- Se a documentação de habilitação não estiver completa e coneta ou contradar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoêiro considerar o
proponêntô inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deveráo estar em nome do
licitante, com indicação do número dê inscriçâo no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompânhados da kadução para língua portuguesa, efetuãda por tradutor jurameniado,
e tembém dêvidamêntê consularizados ou registrâdos no cártório de títulos e
documêntos

7.10. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também

.ã.Ê'-.*_ 
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devêrão sêr aprêsentados devidamêntê consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

7.1 í. Em se tratando de filial, os documentos de habalitação jurídicâ e regularidade fiscál
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome dâ matriz.

7.í2. Os documêntos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão ser
apÍesentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório compêtente, ou publicação em órgão da imprensa oficialou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para confêrência pelo Pregoeiro e Equipê de Apoio.

7.13. O CONTRAIANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entrêgues em oukos setores que não sêja o especificádo no
Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos sêrá a neles expressa, ou êstabêlêcida êm
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles êmitidos a menos de
(novênta) dias.

7.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçáo, à
conformidade da propostâ ou ao ênquadramento como microempresa ou empresa de
pêqueno porte sujeitará o licitante às sançóes previstas neste Edital.

6. DA TMPUGNAçÃO OO ATO CONVOCATÓR|O

8.1. Qualquêr pessoa poderá solicitar êsclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Prêgão até 02 (dois) dias úteas antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.1.1. A aprêsêntação de impugnação conka o presente Edital sêrá procêssada e
julgada na forma e nos prazos previstos na legislaÉo, dêvendo ser entregue
diretamente na COMISSAO PERMANENTE OE LICITAçAO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor n'215-Centro, CEP| 65.550-000, São Bemardo/l\,1A, não tendo efeito
susPensivo.

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, seÍá designada nova data para a
realização do certâme.

8.2. Caberá à Pregoêiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobrê a petição no
prazo de 24 (vinte e quaho) horas.

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

8.4. Aêntrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condiçõês nele
estabêlecidâs.

lei,
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9. DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do PregoeiÍo nestê processo licitatório, poderá o licitante, ao Íinal da
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intençâo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntesê das suas razôes de recorrer.

9.2. A falta de manifêstação imediata ê motivada dê interpor recurso, no momento da
sessâo deste Pregâo, importará na decadência do direito dê recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro ão vencedor.

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

a) Julgamento das Píopostas;

b) Habilitação ou lnabilitâção da licitante.

9.4- Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorreÍ por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razõês também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imediatâ dos autos.

9.5. Qualquêr recurso côntÍa a decisão do Prêgoêiro devêrá ser entreguê, no prazo
legal, na CPL da CâmaÍa, no endereço citado no subitem 8.'1.í, terá eÍeito suspensivo,
e, se âcolhido, invalidará apenas os atos insuscêtíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua dêcisão, o PregoeiÍo submeterá o rêcurso, devidamente
informado, à consjderação do Presidente da Cámara Municipal dê São Bernardo,
que proferirá decasão definitiva antes da homologação do procedimento.

9.7. Depois de decididos os rêcursos e constatada a regulaíidade dos atos
procedimentais, o Pregidente da Câmara Municipal de São Bernardo poderá
homologar este procedimento licitatório e dêterminar a contratação com a licitante
vencedora.

10. OA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a autoridade
compêtênte, poderá homologar êstê procedimento licitatório e determinar â conkatâção
com a licitante vencedora.

10.2. Após a homologaÉo do resultado da presente licitação. a Câmara Municipal de
São Bêrnardo convocará a empresâ adjudicatáriâ pâÍâ, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, assinar o Contrato, na forma dâ minúta aprêsêntâda no ANEXO lV, adaptado
à proposta vencedora, sob pena de decairo direito ao serviço, sem prejuízo das sançôes
pÍevistas no artigo 81 da Lêi n. 8.666/93.

&



ü qJ
0a(E§TADO DO MÀR-4NEÃO

CÁMÁR,4 MUNICIPÀLDE SÀO BERNÁRDO
CIiPJ: 07-ó29 t20/0001 -07

Rua Coheca l6tot n,2 I J-C.httu C EP: 65 55a 000
São Benatdo.tMÁ

'10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igualperíodo, quando
solicitado pêla licitante vencêdora durante o sêu transcurso, desde que ocona motivo
justiflcado e aceito pela AdministÍação.

10.4. Quando a convocada não assinar o Conkato no prazo e condições estabelecidos,
o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus
Documentgs de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos do item 7 deste
Edital, em sessão pública, a sê realizarem hora ê local previâmente jnÍormados, na qual
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, vêriÍicando a sua acêitâbilidade e
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classiÍjcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta quê atênda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame.

10.5. A rêcusa injustificâda da licitânte vencedora êm assinar o Contrêto, dentro do
prazo estabelecido. caracteriza o descumpíimênto total da obrigaçáo assumida,
sujêitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

10.6. O proponente que viêr a ser contratado Íicará obrjgado a aceitar, nas mesmas
condiçóes contratuais, os acréscimos ou suprêssÕes que sê fizerem necessário, até
2570 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologaçáo do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

í't. DAS CONDTçÔES DE PAGAMENTO

í1.1- O pagamento será eÍetuado êm até 30 (trinta) dias pela câmara Munlclpal de
São BernaÍdo, môdiantê a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidôes Nêgativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de RêgulaÍidade com a Fazenda Federal.

11.2. Não serào efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação dê obÍigações êm virtude de penalidadês impostês ao proponente ou
inadimplência contÍatual.

í2. DOS PRAZOS E CONDTÇÔES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.'1. O contrato resultantê do processo licitatório terá vigência até 31lj2l2}jg
contados à partir da assanatura do contrato.

'12-2. O prazo de êxecução sê dará de acordo

12.3. Toda proÍÍogação de prazo deverá ser
autorizada pela Cámara Municipal de São
encâminhada até í5 (quinze) dias anteriores
estipulado.

com o Termo dê ReÍerência.

justificada por escrito e previamente
Bernârdo, dêvendo e solicitâção sêr
ao vencimênto do prazo de execução

W
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i3. DAs sANçÕEs ADM|NtsrRATtvaa

'13.1. Em caso de atraso injustiÍicado na execuçâo do contrato ou pela inexêcução das
condiçôes estabelecidas, ou execuçáo insatisÍatória da Prêstação do serviço, atrasos,
omissôes e oukas falhas sujeitar-se-á a CONÍMTADA às seguintes penalidadesl

13.1.'1. AdveÉência por escrito sobre o dêscumprimento de contratos e outras
obrigaçôes assumidas e a dêtêrminâção de adoção das necessáÍias medidas de
correções;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésamo) dia de atÍaso, sobre o valor
do serviço não realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobrê o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a consequente rescisão do contÍato.

'13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Cámara
Municipal de Sâo Bemardo e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal n" 8.666/93.

13.'1.4. Declaração de inidoneidade para participaí de licitação e assinar conkatos com
a
Administração Pública, pelo píazo prêvisto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condiQôes de reabilitaÇão; e/ou

13.'1.5. lmpêdimerúo para pârticipar dê licitação e assinar contratos com o Município
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA sêrão registradas no Cadastro Geral
de Fornecedores da Câmara Municipal de Sâo Bêrnardo.

'13.3. Se o valor das multas não for pago ou dêpositado na Conta Única do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquer fatura ot,] crédito a que a CONTRATADA
vier a fazorjus.

í4. DA DoraçÃo oRçaMENrÁRrA

14.1. As despesas com a execuÇão do presente Contrato no exercício de 2019 corrêrão
à conta da Dotaçáo OÍçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

15. DAS D|SPOSIçOES GERAIS

W
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15.1. O presente Edital e seus Anexos. bem como a pÍoposta dos licitantes vencedores,
farão parte integrante do Contíato, independentemente de transcrição.

15.2. É facultado à Prêgoeiro ou a Autoridadê Superior, em qualquer Íase da licitaÉo,
a píomoção de diligência destinada a êsclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterioí de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitar aos sêtores compêtentes a elaboração de parêcêres técnicos
destinados a fundamêntâr âs decisões,

'15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos ê sua validade juridica, mediante
despacho
fundamentado e acessivel a todos os interessados; e

15.2.3. Relevar omissões puramentê formais observadas na documêntação e na
propostâ,
desde quê não contrariem a legislação vigente e não comptometam a lisura da licitação.

15.3. QualqueÍ pedido de esclaíecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretaÉo do presêntê Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente dê Licitação - CPL da Câmara Municipal de
São Bêrnardo, por ê-mail no endeÍeço eletrônico çpLsê9!CM-d.q@gI0a . ou
entregue dirêtamênte na própria Comissão, situadâ na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/l\,4A, dê segunda à seÍa-Íeira, no horáÍio das
08:00 às 11:00 horas, obedecidos os seguintes critéíiosl

a) Não serão levâdas êm consideração pelo Pregoeiro, q ua isq uer consultas, pedidos ou
reclamações relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias úteis
antês da data marcada para recebimênto dos ênvelopes;

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

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

15.4. Fica assegurado à Cámara Municipalde São Bernardo, o direito de, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualquêrtempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na Íorma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidadê ê lêgitimidâde das informaçÕes
e dos documentos apresentados em qualquer fase dâ licitação.

15.6 Não havendo expediênte ou ocorÍendo qualquêr fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sêrá automalicamente transferida
para o primeiro dia útil subsequentê, no mêsmo horário e local anterioÍmente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

w
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15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluar-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
dê expediente na Câmara Municipal de São BernaÍdo.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
aÍastamento do licitânte, desde que sêjam posslvêis â aferição da sua qualifrcaçáo e a
exata compreensão da sua proposta, duranle a realização da sessão pública de Pregã0.

15.9. O Íesultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do iulgamento, se
proferido no diâ da abertura, ou mediante publicação na lmpÍensa Oficial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidadê. no todo ou em parte, em quaisquer dê
suas fases, devidamente justiÍicado, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo terão diíêito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pêlos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato-

15.11. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das inÍormações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.'12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
Federal nô í0.520/2002 ê subsidiariamênte da Lei n" 8.666/93.

15.'13. A Conhatada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (aÍt. 30,
Lei Federal nô 8.666/93)

í5.í4. Este edital e seus anexos estão à disposição dos inteíessados na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, locâlizada na Rúê Conêgo Nêstor n" 21s-Centro, CEPI
65.550-000, São BeÍnardo/MA, de segunda à sexta-Íeira, no horário das 08:00 às í'1:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da impoÍtância de R$ 30,00 (kinta reais), realizado exclusivamente através de
Documento de Arrecadaçâo [,4unicipal- DANI.

15.15- Ao adquirir o edatal, o interessado deverá declarar o endeÍeço em que receberá
notiÍicação e ainda comunicar qualquêr mudança posterior, sob pêna de reputar-se
válida a notiflcação êncâminhada ao êndereço Íornecido.

15.16. Sáo partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXô I - Têrmo de Referênciâ

ANEXO ll . Modêlo de Carta Credencial

ANEXO lll - NIodêlo de Declaração

w
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ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do contrato

ANEXO Vl - Declaração de ConÍidencialidade e lmparcialidade

São Bernârdo (MA), 25 de março de 20'19.
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dESTADO DOMÁRÁNITÃO
CÁMÀ K4 MUN IC I PÀL DE SÂO ô E R NÁ LDO
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PRESENCIAL NO 006/2019 - CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

01 - OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para o fornêcimento, sob demanda, de gênêros
alimenticios de interesse da Cámara Municipal de São BernaÍdo.

02 - JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a nêcessidade de atender a demanda dê gêneros alimenticios da
Cámara Municipal de São Bernardo, como por exêmplo com café, leite, biscoitos, e etc,
venho por meio deste, solicitar de Vossa Sênhoria a aquisiÇão de gêneros elimeôticios
para a composição do lanche destinado aos usuários, servidores, vereadores e etc, que
compÕe a estrutura da Câmarâ Municipal dê São Bêrnardo, conÍorme Projeto Básico.

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

N' ITEM UNID OTD
UNITARIO TOTAL

0t AÇIJCAR lipo cÍistal, nê coÍ brenca ('100% banco),
origem vegelal, sacarose, de canâ dê açúcâr, pacote
de 01 Kg, embalagem transparente, resistente, com
solda reforçada inlegra lnÍormaçóes nutricionaLs na
embâlaoem, validadê de no mÍnimo 6 meses

UNID

R§
3,85

R§
1.251,25

02 Cefé Torrêdo e À,loído de 1'Oualidêde, empêcotado
a Vácuo puÍo, acondicionedo em embalâgem (tipo
Tijolinho) de 500 g, classificaçào oficial brâsileirâ (tipo
I Cob.), com no máximo de 150lo de gíáo P V A
(Prelos.vedês e Ardidos). rsento de bebidas Ío oJ
riozona, ponlo de lorra média, moagêm médiâ/fina e
iníotmaÇóes na embalagem confoÍme legislaÇão em
viqor.

UN ID

325
R§

6,58
RT

2.138,50

03 Rêfrigeranlês meierial águe gasosâ/xerope, sabores
Iarenja, cola e guarâná, embalegera com 02 litros
com nome e marca do fabricante, lúarcâ deverá seÍ
reconhecrdo rnlernacronalmenre dentro dos -ars
alios adróes de ouelidadê.

und

125 R§
6,33

R$
791,2s

04 Refrigerante, matêrial água gasosa/xarope, saborês
laranja cola e gueíâná embalagêm co,n no mrnrmo
300mlcom nome e mârcâ do fâbÍicante, Marca
dêverá ser reconhecido internacionalmentedentro
dos mais altos adrões de ualidadê.

und

420
R$

4,15
R$

1.743,00

05 Biscoito salgado tipo cream cíacker ingrêdienlês:
farinha de trigo ênriquecida com fêrro ê acido íórico,
açúcar, gordurê vegetâl hidrogenada, açúcar
invertido, sal reÍnado, extralo de malte, estabilizante
lecitina de soia, fermentos quÍmicos. O biscoito

UN ID

125
R§

4,57
RI

571,25
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deverá ser íabricado de matériâs terrosas
embalagem com dêdos de identiíicação do produto,
marca do fabricante, prazo dê validade, peso lÍquido
e de acoÍdo corr a Resolução 12r8 da Comissão
Nêcionêldê NoÍmas e Padrôes pâÍa Alimentos-
CNNPA. Embalagem: Pâcote impêrmeável, lacÍado
contendo 4009 (3x1), informaçóês nutricionais na
embalaqem. Validedê mínima de 6 mêses.

06 LEITE, PO, integral, trâdicionel náo contendo glúten,
enriquecido com vitaminas A, D ê c. Pâdrão
equivalentê ou superioÍ ao NlNHo, âcondicionado
em lala com, no mínimo,400 g, com dêdos de
ídentificâÉo do produto mercâ do fabricante, pÉzo
dê validade, peso líquido e Íegislro no Minislerio da
Saúde e/ou lvlinistério da Aqricultura

UN]D

65
RS

5,55
R§

425,75

07 Suco concentrado sebores málacujá, laíânie,
acerola, ceju, morango e goiaba; líquido,
industrializado, com alto teor de polpâ de frutas,
100% natural, isento dê corantes, conservantes e
acidulantes, sem adição de açúcaÍ, Íabricado
êxclusivemente com â fÍuta de primeira quâlidade,
envasado em embalâgêm de pláslica atóxicá,
resistente. embalaqem de 500 ml

UN ID

65
R$

6,30
R§

/o9,50

08 Àgúa lúaneral natuÍal náo gasosa, ph mínimo de 4,0 e
máx;mo 8,0, acondicionada em êmbalagem
relornável (gaÍaÍáo) de 20 (vinle) iitros, plásiico
higiênico, com proletoÍ na parte superioí do lacre de
segu€nça personalizado pelo fabricanle como
também, identiÍcação do produto, data de
febricaÉo ê prazo de vâlidade ôo lótulo O
produto deverá atender à Portaraa4sl/g7 do
Ministério da Saúde, e a rcsolucâo 12.n4 da
Comissão Nacional de Nomas e Pâdróês para

alimenlos - CNNPA A enlrega sêrá peÍcelada,
variando de acordo com a necessidade da
contralanle. A águâ mineÍal é apenas para
íeposiÉo, no momento da entrega será feita a
trocá do vasilhame.

"UNI
D

45
R§

7,72
R§

u7,40

09 Agua Mineral natural sem gás, êcondicionada em
copos de 200m1, caixa com zl8 unidâdes, com
tampa aluminizâda, embalagem práticâ paÍa
consumo imedielo, com certificâdos de êutorizâçóes
dos órgâos competentes e com validade para 12
(doze) mesês.

garra
Íáo'

390
R$

39,33
R$

15.338,70

't0 À,4argarina Vegetal Cremosa com Sal, industrializada,
oblide de produlos isentos de sujidades e sêus
ingredientes de preparo em períeito estado de
conseNâção, homogênea, de chêiÍô e sâbor
cârâcteíistco acondrcionádâ em pote pláslico
atóxico. reforcado de 250q

UN ID

50
R$

4,55
R§

227,50

11 AdoçÉntê dietéiico em pó, aspecio fÍsico pó fino
bíânco à base de ciclamato e sacarina com registro
no MinrstéÍo da Saúde, acondic'onada en caixa

unid
50

R§
5,59

R§
279,00

E;;;eõÉ--iúnii-
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04. DAS oBRtcaçÕES DA CoNTRATANTE:

4.'l- Exercer a fiscalização da êntrega do objeto, por sêryidor ou comissão'

êspecialmente designado Éela Câmara lvlunicipal de São BeÍnardo;

4.2- Proceder aos pagamentos devidos à CONTMTADA;

4.3- Proporcionar todas as facilidades para quê a CONTMÍADA possa procedêr à

entrêga do objeto dêntro do estabelecido nêstê Projeto Básicoi

4 4- Reieitar os itens que nào satisfizeÍem aos padrões exigidos de acordo com as

especm;ações no item 3 do pÍesente Proleto Básico,

4,5- Aplicar à CONTRATADA, as sançÕes administrativas previstas na legislação

vigente;

4.6- Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato e permitir

o 
-rirà'ã"ài"ó 

dos empregaãos identificados da CONTMÍADA âo local de

armazenamento/entrêga do obieto:

4.7- Responsabilizâr-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que

acaírête em interrupção na êxecução do fornêcimento;

?1

rc{
d/

com 50 sachês com 0,89 Validade, impressâ na
embelagem, mínimâ de 12 meses â paíir da
êntreoa.

12 Adoçante dietético lÍquido com ciclâmato de sódio e
sâcerina sódica. com bico dosador. Írasco com 100
mi. Validade, impressa na embalagem, minima de 12

meses a Dar!Í da enlíeqa

unid

28
R$

8,29
R§

232,12

13 Chá de hortolà, erva-cidrêira e
câmomila. ApÍesentaÉo:saquinhos embálados
Indivrdualmênle êm papel, íeêmbalados em carxâs
de papelão, fêchados poí plástico Íansparenle.
Cada caixâ conlendo 10 sachês de 209
Validede, impressa na embalagem mínima de 12
meses a oarüí da enÍêqâ

15
R$

9,22
R$

't38,30

14 Polpas de frutas, naturais, sabores: abacaxi, caiu,
celá, goiaba, acerola, grâvtola e mâíecujá
embelagem com no minino 5009. drvrdidos err 5
pâcotes de lOOg cadâ com câpâcrdade oâra
2OOml Embalaqem com dentificaÉo do p'oduto

marca do fabricantê, prazo de validadê e

caDacrdade, de acordo com a Resoluçào 12nB da

CúNPA. O pÍoduto deverá têÍ ÍegElÍo no Mrnisteío
de AqÍicultura e/ou MtnsléÍo da Saúde

UNID

65
R$

6,17
R§

401,05

't5 Pão de íorma fatiado, pâcote de 500 gramas,

embalâdos em sâcos plásticos etóxicos fêchados
com dêta dê fâbricação em rótulo indelével
coincidentê com a dala de ênlíega, ê o prazo dê

validade dos mesmos.

UNID

45
R§

6,40
R'

288,00
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4.8- Acatâr e pôr em prática as íecomendações feitas pela CONTRATADA no que diz

respeito às condições e manuseio dos produtos fornecidos, desdê que não contrariem

o interesse da Administração;

05 - OBRIGAçOES DA CONTRATADA:

5.1- Proceder a entrega dos itens adjudicãdos, de confoÍmidade com o quantitativo e as

especiÍicâçóes constantês do item 3 do presente Projeto Básico;

5.2 - ProvidenciaÍ a troca, às suas expensês' dos itens entregues em desacoído com

às especíicaçôes solicitadasi

5.3 - Responsabilizâr-se pelos dânos câusados diretamente à Administíaçáo ou a

üt"iro"-,ãecár.i"nte Oe sua culpa ou dolo durante o período de êntrega do objeto não

ii'rpt-"rnáo 
"orr""pon"abilidade 

do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - l\4anter inalterados os preços e condições propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrêntes do transportê, seguÍos' taxas' fretês e

demais encargos que venham incidir na entrega do material;

5.6 - LanÇar na nota fiscal as especificaçôes do matêrial' de modo idêntico àqÚêlas

constantes do obieto deste Projeto Básico:

5.7 - Não tran§ferir â terceiÍos, total ou parcial, o Íornecimento do material sem a prévia

e expressa anuêncra da CONTRATANTE:

5.8 - Prestar os seíviços com rapidez e eficiência;

5.9 - Entregar o objeto duÍante o êxpediente do setor ou em horários alternativos'

previamentã acoÍdados foímalmente com a Administração;

5.10 - Reparar ou indenizar, a juízo e dentro do prazo estiputado pela autoridade

..rmoetente. todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do

éãlír-üiÃr.riÊ, o, o" teíceiÍos, decorrente de ação ou omissão' dolosa ou culposa

dê seus empregadoa e íornecedores;

5.'11 - Substituk qualquer empregado a pedido do CONTRATANTE' quando iulgado

indêsejável ou inconveniente ao serviço

5.'12 - Substituir imediatamente os produtos entregues, caso se apresentem impróprio§

para consumo;

5.13. Providênciaí paÍa que sêus empregados cumpram as normas internas relativâs à

segurança do CONTMTANTE;

ffi
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5.14 - Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que

ensêjaram a sua habilitâçâo na licitação e contratação;

06. DA ENTREGA:

6.1- O prazo de entrega dos gêneros alimentícios será sob demanda de acordo com as

necessldades da COúTRATÁDA e terá início a partir da data dê assinatura do contrato

que devêrá ter vigêncaa alé o dia 31h212019.

6.2 - Caso os alimêntos, objeto do presênte Projeto Básico não esteja de acoÍdo com

as especificações exigidâs, ; §ecretaria não o aceitará e lavraÍá termo circunstanciado

ãá iátà, qrâ deveiá ser encaminhado à autolidade superior, sob pena dê

responsabilidade.

6.3- Na hipótêse da não aceitação do objeto, o mesmo deveíá ser retirado

úLoiatamente peto ÍoínecedoÍ paÍa quê sela feita a subst uição e^Íeposição poÍ outro

"om 
aa 

""racl"ií"ticaa 
de âcordo com o êstabelêcido no presente Proieto Básico'

6.4- O recebimento não exclui â responsabilidade da Contratada pela perfeita execuÉo

ào 
"ãnir"to, 

n"rnao u mesma obrigada a substitu'r, no todo ou em pârte o objeto do

"ãntiato, 
se 

" 
qratquer tempo §e véíificar vlcios, defeitos ou incorreçóes'

07 " LOCAL E CONDIçÕES OE ENTREGA:

7.1- Os alimento§ serão entíegues de acordo com a neces§idade da CONTRATANTE

,oas-a aoresentacão de um cãrdápio elaboÍado e apresentado pelo órgão responsável

ã'Cóúiánrnoa, no peÍrodo mínimo de 03 (três) dras de antecedência no qual oevera

;onter as quantidades necêssárias dos alimentos a seÍem enkegues'

7.2- os alimentos seíão entreguês no ênderêço Íornecido pela CoNTRATADA' a uma

equipe ou funcionário designado pela CONTRATANTE;

7.3- Os alimentos de origem sólida deverão estar acondicionados em embalagens

apropriadas, de forma que não venha altêÍar a qualidade dos mesmos;

7.4- Os alimentos de origem liquida dêverão estar acondicionados em embalagens

.oiooiúú" or" podeíão-sêr êmbalagens plásticas, garrâfas térmicas ou embalagens

iáralpal de fàrma que não venha alteíar a qualidade dos mesmos'

7.5- Todos os alimentos deverão estar acondicionados apropriadamente de Íorma que

nào 
"ãi"-ã""tiônuo" 

a peÍda dos mesmos duÍante o transporte até o devido local de

consumo.

os - DAS CONOIçÔES OE PAGAMENTO:

8.1- O pagamento será êfetuado em moeda corrente nacionalem até 30 (tÍinta)

0i"", "ü" 
J"ãàÇ"ü;rtà; Nota fiscalffatuÍa no valor total corrêspondente aos itêns

ffi

P



Jl.í:i

-*\!4"§@

ESTÁDO DOMARÀNHÀO
CAMÀRÀ MUNICIPÁL DE SÂO BERNÀBDO

C\PJ:07 629 524 Aaa1.a7
Rta Careso \dtat k'215 Qnto. ( EP: 65.550-A0A

Sdo Bernar.lo,'MÁ

lo?
mg

d

Íornecidos durante os últimos 30 (trinta)dias antecedentes àdata de emissão da referida
Nota Fiscal. A mesma deve eslar devidamente atestêda por servidor dêsignado para

este Íim.

8.'1.1 - A CONTRATADA deveÍá protocolar na sede desta Câmara a solicitaÉo
de pagamento, assinada e carimbada pelo representantê legal da empresa em papel

timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em conta
coÍrente como: nome e número do Banco, nome e nÚmero da Agência e número da

conta, anêxando a Noia Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem
legível, juntamênte com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as

demais certidôes atualizadas: Certificado de Rêgularidade de Situação do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT'
Certidão Nêgativa de Débito junto à Previdêncaa Social - CND, Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à DÍvida Ativa da Uniáo, expedida
poaórgãos dâ Sêcretaria da Receita Federal do BÍasil e da Procuradoria Gerâl de

Fazenda Nacional, e certidóes negativas de débitos expedidas por órgãos das

SecretaÍias de Fazenda do Estado ê do Município.

8.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante

vencedoÍa deverá manter as mesmas condições de habilitaçãoi

8.3 - O recebimênto não exclui a Íesponsabilidade da Contratada pelo perfeito

desempenho do material Íornecido, cabendo-lhê sanar quaisqueí inegularidâdês

detectadas quando da utilização do referido material;

8.4 - A nota fiscal/fatura dêverá ser emitidâ pela prôpria Contratada,

obrigatoriamentê com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no

depãrtamento dê cadastro dê fornecedores da Câmara Municipal dê São Bernardo,

constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notes

fiscais/íaturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

09 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9-1 - O cronograma de desembolso será mensal no valor estimando de R$ 

-conforme quantitativo solicitado, nos termos da alinea "b"' inciso XIV do aÍt.40' da Lêi

FedeÍal n'8.666/93.

W
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pREGÃo pREsENcraL N. 006/2019 - cpL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREOENCIAL

A
Câmara Municipaldê Sâo Bernardo
Att,: COMISSÃO PERI\4ANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REf.: PREGÃO N' 006/20í9 . CPUCMSB

Na qualidade de represêntante legal da emprêsa
inscrita no CNPJ sob o n.o

-, portâdor da Cl n.o

credenciamos o Sr.
e do CPF n."

para nos Íeprêsêntâr na licitação em referência, com poderes
para formulaÍ oÍertas, lances de preço, rêcorrer, renunciâr a recurso ê praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome dâ representada.

Local e data
Nome e assinatura do representântê legal

&
-i{ 

r@eú aiúljs€m
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PREGÃO PRESENCIAL NO 006/20í9 - CPL

aNEXO t

DEcLARAçÃo

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 - cPL

A êmpresa ....., inscrita no CNPJ no................, poÍ
intermédio de seu rêpresentante legal o (a) S(a)............................
portadoÍ (a) da Cl no.................... e do CPF n" DECLAM, sob as
sançõês administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Pênal Brasileiro, quê:

1) Quanto a emprêgar agêntes incapazês ou relativamente incapazês;
consoantê o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 dejunho de
1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em
sêu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) ânos êm
trabalho noturno, pêrigoso ou insâlubre, e em qualquer trâbalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dê 14 (quatorze), em
cumprimento âo disposto no inciso XXXlll do Artigo 70 da Constituição Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, êstâ êmprêsa está excluída das vedaçóes
constantes na Lei Complementar n. 14712014 e; na presente data, é
considerada:

( ) IiIICROEMPRESA, conÍorme Lêi ComptemenÍat n 147t2014.,
( ) E|\4PRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Comptementar no 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lêi Federat no. 11.488t20O7.
( ) Não é N4E/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atêndimento às exigências de
habilitação; que esta emprêsa atende a todos os requisitos de habilitação, bem
como aprcsenta 6ua proposta com indicação do objeto e do preço oÍêrêcido os
quais ãtendem plênamênte ao Edital.

4) Quanto a inexistência de Íato impêditivo de licitaÍ; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federal n.o 8.666/93, que até â presente data nenhum fato ocoÍreu
que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concoÍdata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declâra ainda, nos termos do artigo 9o, Ill, da Lei Federal n.o 8.666/93,
quê não possui êm seu quedro funcionat servidor público ou dirigente dê
órgão ou entidade contratante ou responsável pêla licitaÉo.

b. Declara também, nos termos do artigo 9o, I e ll, dâ Lêi Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipótesês vedadas.
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5) Ouanto a êlaboÍeção independente de proposta:

a) A proposta anêxa foi elaborada de maneira independentê (pelo licitante), e quê
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamênte, iníormado a, discutido com ou recebido de qualquer oúÍo
participante potenciâlou defato da (identiÍicação da licitação), porqualquer mêio
ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a. discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer meio oo por quâlquer pessoa:

c) Que não tentou, por qualquer meio ou poÍ qualqueÍ pêssoa, influir na decisão de
qualquer outro perticipante potêncial ou de fato da (identificâção da licitação)
quanto a paíicipar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexê não será, no todo ou em parte, direia ou
indiretamênte, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencialou de Íato da (identiÍicação da licitação) antes da adjudicação do objeto
da reÍerida licitação;

e) Oue o conteúdo da proposta anexa não Íoi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamênte, informado a, discutido com ou recêbido de qualquer integrante de
(órgáo licitante) antes da abertura oflcial das propostas;

0 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração ê que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

t'to." 
" """in"Lt,?[ul5 

l"uJL."n,"n," ,"n",
[ObseNaçáo: em caso afimativo, assinalat a rcssalva acima - Esla de'clamçáo deverá

ser emitida em papel que idontifiquo o ótgáo (ou empresa) ernissod
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pREcÃo PRESENctAL N. 006/2019 - cpL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo /MA
Ruâ do Nortê, no 140, Centro, CEP n" 65.430{00, São Bernardo - irA

ATT coNflssÀo pERr\4ANENTE DE LrctrAÇÃo - cPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, São BeÍnardo - i.4A

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2019 - CPL

Prêzados Senhores,

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

PROPONENTE:
RAáO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE,/FAX:
ENDEREÇo ELEÍRôNtco

1. PROPOSTA DÉ PREçOS:

2. PRAZO DE VALIDADE OA PROPOSTA:
3. pRAzo p_aRA ExEcuÇÃo Do coNTRATo:
4. CONDIçOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. tNFoRMAçôES oo RÉPRESENTANTE ouE asslNARÁ o coNTRATo (Nome,

RG, CPF, EndeÍeço).

Locá!, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a dêvida identificação e

qualificação)

B

ITEM RrçÂo/

ESPECIFICAÇÁO

MODELO/
FÀBRICÂNTE

UNIOADE OE

MEDIDA
QUÂNÍI
DÂDE

VÂLOR UNIÍ VÂLOR TOTAL

1

2
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PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

ANEXO V

MINUTA OO CONTRAÍO

CoNTRATO No _/20í g/CÂMARA

TERMO OE CONTRÂTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNAROO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE
cÊNERos aLtMENTíctos TNTERESSE DA
CÂMARA MUNIcIPAL DE SÀo BERNARoo.

A GÂMARA MUNtctpAL DE SÃo BERNARDoIMA, inscrita no Cadasko Nacionatdê
Pessoas JurÍdicas sob o no 07.629.520/0001-07, sêdiada na Rua Conego Nestor no2iS-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada CONTRATANTE,
nestê ato reprêsêntâdo pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO, brasilêiro, portador da carteira de identidade no ...... e do CpF no ........
residente e domiciliado na nêsta Cidade e â êmpresa _inscnta no Cadâstro
Nacional de Pessoâ Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no_
estabelecida (inserir endercço completo), nêstê ato denominada CONTRATADA,
representada por (lnseÍir o cargo), senhor(a) (qualificação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o_, portador do R.G.

de acordo com a representação lêgalque lhe é outorgada por_(insêrir qual
dos instrumêntos: procuraçáo/contrato sociat/estatuto sociat) RESOLVEM
celebrar o presente Contrato decorrênte da licitação na modalidade pregâo presencial

8.666, de 21 de junho dê 1993, da Lei no 10 520, dê 17 de jutho de 2OO2 e nâ Lei no
8.078, de 1990 - Código de Dêfesa do Consumidor, mediante as seguintês cláusulas ê
condiçõesl

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Consiitui objeto do presente conkato a Contratação dê pêssoa jurídica
para o fornecimento, sob demanda, de Gêneros Alimentícios de interesse da Câmara
l\,lunicipal de São Bernardo, conforme as êspeciÍicaçóes constantes do projeto Básico,
que intêgrou o Edital do PÍegão Presencial n. _/20í9 - CpL da Cámara, proposta
da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo no /20í9-

í.1. Discriminação do objêtol

e do Procêsso Administrativo n.o _/20,19, com fundamênto da Lei no

ITEM oEscRrÇÀ ot

ESPEcIFIcAÇÃo

MODELO/
FABRICANTE

UNIDAOE DE
MEDIDÂ

OUANTI
DÂDE

VALOR UNIT VÂLOR TOTÂL

W
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2. cLÁusuLA SEGUNDA - vtcÊNclA
2.í. O prazo de vigência dêste Termo de Contrato será até 3í/í Z2Oí9 contados da
assinatura do contÍato, proírogável na forma do art. 57, s1", da Lei n" 8.666, de
'1993.

s. ctÁusuLl rencEtRA - pREço
3.í. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(........._.....).
3.2. Estima-sê que o cronograma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de foÍma equitativa ate 31/12y2019, conforme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos dá alínea 'b", inciso XtV do art.40. da Lei Federal no

8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas ê indi.etas
decorrentes da execuçáo contratual, inctusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciáríos, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administraçâo, frête, seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo objeto
da contratação.

4. cúusuLA oUARTA - DoraÇÂo oRçaMENTÁR|A
4.í. As despesas dêcorêntes desta conkataçâo estão programadas em dotação
orçamentária píópria, prevista no orçamento da CâmaÍa, para o exercício de 2019,
na classiÍicação abaixo:

01 031 00'10 2002 0000 - 3.3.90.30

6. cLÁusuLA aurNTA - pAGAiTENTo
5,í. O pagamento será feito pela Câmara Municipal de São Bernardo/irA, em moeda
corrente nacional, mediante Transíêréncia Bancária Eletrônica, direto na Contâ da
Contratada ê ocorrerá até no máximo de 30 (tíinta) dias após a data do recebimento
deflnitivo do material, mediante a apresentaÇão da competente Nota Fiscalou Fatura:

5.'1.1. A CONTRATADA dêverá protocotar na sede desta Câmara a solicitação de
pagamênto, assinada ê carimbada pelo Íepresentante legal da empresa em papel
timbíado, contendo o no do processo licitatório, as informaçôês para crédito em
coôta corÍente como: nome e número do Banco, nome e número da Agéncia e
número dê conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem
rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como também as demais certidões atualizadast Certificado de
Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de SeÍvjço - FGTS,
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidáo Negativa de Débito iunto à
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à DÍvida Ativa da União, expedida por órgáos da Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacionâ|, e
certidões negativas dê débitos expêdidas por órgâos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do Município.

W
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5.2. Cono condiçâo pah Administrcçào eíetuar o pagamento, a lícítante vênceclora
deverá manter as mesmas condições de habilitação;
5.3. O rêcebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo peíêito
desempenho do mâterial fornecido, cabêndo-lhe sanar quaisquer inêgularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5.4. A nota fiscaufatura deverá sêr emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas íiscais,faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de tiliais ou
da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diÍetamente na conta corrente da ContÍatada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no

6. CúUSULA sExTA - REAJUSTE E ALÍERAÇÕES
6.í. O preço contratado é Ílxo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçÕes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n"
8.666, de 1993.
6.3, A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessá.ios, até o limite de 25yo (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 limite de 25% (vinte e cinco poÍ cênto) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. O pÍazo dê entrega do objeto deverá seÍ realizado, parcelado em DUAS
ETAPAS. dê acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela
CONTRATANTÊ durante o período dê vigência do contrâto.
7.í.1. O material objeto do presente Termo de ReÍerência deverá ser entregue na
sede da Câmara l\,lunicipal de São Bernardo - MA, localizada na Av. João )«lll,
S/N, Bairro Centro, São Bernardo/lvlA, CEp 65.398-000, aos cuidados do
SupeNisoÍ do setor competente de Sêgunda a Sexta das 8:00hs às .13:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Têrmo de Referênciã, documento inteorantê e apenso a estê contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - F|SCAL|ZÂÇÃO
8.1.A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9,í. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTRATADA são aquetas previstas
no Termo de ReÍerência.

í0. cúusulA DÉctMA- SANÇôES ADMTNTSTRATTVAS
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de i993 e da

Lei no 10.520, dê 2OO2, a Contratada quê:
10.1.1 inêxêcutar totalou parcialmentê qualquer das obrigações assumidas

em decorrência da contrataçâo;
1O.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1 .3 íraudar na execução do contrato;
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10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 comêter fraudê Íiscat;
10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratâde que cometer quâlquêr das infraçôes discriminadas no
subitem acima ficará sujeitê, sem prejuízo da responsabilidade civit e criminat, às
seguintes sançôes:

10.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquetas que não
acarretem prejuízos signiÍicativos para a Contratantê;'10-3 multa moratória de 0,3%o (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustiÍicado sobre o valor da parcelâ inadimptida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta)dias;

10.3.1 multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contÍato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, §erá aplicada de foíma proporcjonal à
obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensão dê licitar e impedimento de contratar com o óígão,
entidade ou unadade êdministrativa pela quala Administração públicá opera
ê atua concrêtamente, pelo prazo de até dois anos;
10-3.4 impêdimento de licitare contratarcom a Cámara Municipalde São
Bernardo/MA com o consêquente dêscredenciamento no Sistemâ de
Cadastro PíópÍio da CÁMARA peto prêzo de até crnco ênos,
10.3.5 declaração dê inidoneidade parâ licitar ou conkatar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até quê seja promovida a reabilitação pêrânte a própria
autoridade que âplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, t e tV da Lei no 8.666,
dê'í993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tênha praticado atos ilícitos visando a fÍustrar os objetivos da
licitação;

10.4.3 demonstre nâo possuir idoneidade pâra contralar com a
Administração em virtude de êtos itícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades píevistas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contÍâditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimênto previsto na Lei no 8.666, de .1993.

10.6 A autoridade competente, nê aplicação das sanções, levará êm
consideração a gravidadê da condutâ do infrator, o câráter educativo da pena, bem
como o dano causado à AdministraÇão, observado o principio da propoÍcionalidade
10.7 As penalidades serão obrigatoíiamente registradas no Sistema de
Cadastro PrópÍio da CÂMARA.

1í, CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCISÃO11.1. O presentê Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consêquências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
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pessoa jurÍdica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurÍdica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licatação original: sejam mantidas as demais
cláusulas e condiçÕes do contrato; não haja prejuízo à execuÉo do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrâto.11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévja ê ampla defêsa.11.4. A CONTMTADA reconhêce os direitos da CONTMTANTE êm caso de
rescisão administÍativa prevista no art. 77 dâ Lei nô 8.666. de í993.'11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos sêguintes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumprídos;
11.5.2. Relaçâo dos pagamentos já efetuados e ainda devidosi
11.5.3. lndenizaçõês e multas.

,12, CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇOES12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionaÍ ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação Íinanceira;
12.'1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos câsos previstos
em lêi.
12.1.3. SubcontÍatar.

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.13.í. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 1O.S2O, de 2OO2; demais
normas gerais de licitaçõês e conhatos administrativos e, subsidiariamentê,
segundo as disposições contidas na Lei n.8.078, de í990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DEcIMA oUARTA - PUBLIcAçÃo
14.1. lncumbhá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário oficiat do Estado, no prazo previstó na Lei no
8.666. de 1993.

CúUSULA DÉcIMÂ QUINTA - FoRo
!51. O foro para solucionar os litígios que decorÍerem da execuçâo deste
Termo dê Contrâto seÍá o da Comârca que abrange o Município de São
Bemardo/MA.

Paía firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três
(três) vias dê igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

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

11.2. admissívêÍa fusão, cisão ou incorporação da contratada com/êm outra

13.

'14.

15.

fu[Pm,0,ctll)ffi

Responsável lêgal da CONTRATANTE
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