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PREGÃO PRESENCIAL NO 12019 _ C?L

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. Nô.007/20í9

OBJETO: Contratação de pessoa jurÍdjca para o fornecimento, sob demanda, de
materialde expediente de interesse da Câmara Municipal de Sâo Bernardo.

ORGÃO LICITADORi Cámara i,4unicipal de São Bêrnardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚgLICA: 
-I-IZO'I9

HORA: : hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPl da Câmara l\,4unicipal,
localizada na Rua Conêgo Nestor no 21s-Centro, CEP n' 65.550-000, Sáo
Bernerdo/MA

PregoeiÍa da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA Lll\rA FERREIRA
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PREGÃO PRESÉNCIAL N" Í20í9- CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADÍti. No. 007/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdASITO

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/l\4A, por intermédio do
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação de São Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 2018. e publicada no átrio
lúunicipal ôo dla '18 de fevereiro de 2019, lêva ao conhecimento dos intêrêssados que
íealizatá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por
LOTE, coníorme descrito neste Edatal e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lêi n' '10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n'3.555, de E 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 n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

A sessâo pública de rcalizaçáo do Prêgão terá início às 

-:-hs 
do

dia _ dê de 2019, devendo os envelopes, contendo a Proposta de
Preços e a Documêntaçáo de Habilitação para o objeto definido nestê Edital e
respectivos Anexos, ser entregues na coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO-
CPL, situada na Comassão Pêrmanentê de Licitação/CPl da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEP:65.550-000, São Bêrnardo/MA,
na data e horário acima mencionados.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de pessoâ rurídica para o
Íornecimento, sob demanda, de material de êxpediente de interesse da Cámara
Ítlunicipal de São Bernardo, conforme especiÍicaçôes constantes do Têrmo dê
Rofêrência - ANEXO l, parte intêgrantê dêste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitação e de RS 24.903,86 (vinte e quâtro mil,
novecentos o llês reais ê oitenta e seis cêntavo§).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. ParticipaÉo de emprêsâs, cujos ramos de atividades sejam compatíveis com o
objeto licitado e que atendam a lodas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classiÍicação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. A participacão neste Preqão é EXCLUSIVA a microempresas. êmpresas de
peoueno oorte íconÍorme Lei Complementar no'123. de í4 de dezêmb.o de 2006.
nos termos do ertiqo 48. lnciso l. alteaado pela Lei ComplementáÍ nô 147. dê 07
de aoosto de 20'14). cuio ramo de atividade compatível com o obieto licitado e
que atendam a todas as exiqências. inclusive quanto à documêntacão e
reouisitos mínimos de classificacâo das Dropostas. constantê deste Edital e
seus Anêxos.

2.3. Não serão admitidas na licitaÇão as empresas punidas, no âmbito da
Administraçâo Pública, com as sançôes 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 nô 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissoluÉo, liquadação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição, êmpresâs eskangeiras que nào
funcionêm no pais, êmprêsas que possuam, entre seus sócios, servidorês públicos
da Câmara Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
dêclârados inidôôeos paÍa licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da
Câmara irunicipal de São Bernardo. (art. I da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO QUÀNDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se Íor o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulaçáo de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregão Presencial.

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

a) Não será permitido ao mesmo credenciado rêpresentar mais de um proponente no
mesmo certame; e

b) Náo será pemitido mais de um Çredenciado para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado devêrá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento que o credenciê a pârticipâr dêstê procedimento licitatório e a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificâr-se
exibindo a Carteira de ldêntidade ou outro documênto equivalente, com copia do
respectivo documento.
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3.2.'1. O credenciamênto far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
dêmais atos peíinentes ao cedame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credêncial (ANExO
ll), deverá estar acompanhado de ópia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamêntê atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente Íegistrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de
eleiçõês de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes parat

exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência dê tal investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documênto oficial que contenha Íoto do

representante da empÍesa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro' a cada

Sessão Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessâo e não mais serão

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

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

3.7. É Íacultada a apresentaçáo do credenciamento de que trata o subitem 3.í A falta

dêsse documento somente impedirá que o representânte da licitante se manifêste ou

responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica

dispensada do c;edenciamento na Íorma de que tÍata o subitem 3.í, devendo

comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitêm

3.3 alíneas "a" e "b".

3.9. Não sêrá admitida a participaÇâo de dois representantes para a mesma empresa

e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de

enquadramento no art. 30 da Lei Complementat o'. 14712014' no câso de

microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas,
conforme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da referida

Declaração indicará que a licitante optou por nâo utilizar os benefícios previstos na Lei

Comolementar no. 147i2014.

3.10.'1. As IIEIEPP/COOP deverão comprovar a declaraÇão do item anterior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a CeÉidâo de Enquadramento como microempresa ou
Emprêsa de Pequêno PoÉe, somente para efeito do disposto nos arts- -43 a 45 da Lei

Complemêntar * 123, de 1411212006, emitida nos termos do art.8'da lnstrução

- **-t* 
"
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Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n" 103, de
3OlO4l2OO1, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pertencentes a esta catêgoria empíesarial.

3.11. Os Licitantes deverão apresentar a declaraçao exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordem dos Procedimentos:

3.12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos:

a)Credenciamentoi
b) Abertura da Sessão
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

f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçáo deveráo ser apresentados

pessoalmente pelo r;presentante credenciado' no local dia e hora âcima

mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e

rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e Írontais, em caracteres

destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NÔ Oí
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL NÔ 12019

ORGÃO LICITADOR: COMISSÁO PERMANENTE
LOCAL: SÃO BÊRNARDO/MA
DATÂ: _/-/20í I
NOME DA EMPRESA LICIÍANTE

DE LICITAÇÃO - CPL

ENVELOPE N" 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçAO
PREGÂO PRESENCIAL N' t2019
ORGÃO LICITADOR: COMI ÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO _ CPL

LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DAÍA: _l_/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Não será admitida a entrega dê apenas um envelope.

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE

HABIL|TAÇÃo" seã rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os represêntântes

credenciados das licitantes.

""lo"lg
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@riamente, a documentaçáo em original ou

cópia prêviamentê autenticada por cartório competente ou por servid-or da CPL (até

vinte e quatro horas antes da realização do cêrtame), ou publicação em órgão da

imprensa oficial.

4.5. As propostas que nâo atenderem às exigências do presente-Edital ou que forem

omissas ou apresentem iÍregularidades ou deÍeitos capazes de dificultar o julgamento'

serão desclassiÍicadas.

4.6. Não seráo acêitas documentação e proposta enviadas via postalou êntregues em

outros sêtores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital'

4.7. lndependêntemente de dêclaração expressâ, a simples âpresentaçáo da proposta

implicará a submissão às noÍmas constanles da legislação que rêge a matéria e ao

presente Edital de Pregão e seus Anexos

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Proposta de Preços deverá seí apresentada em 01 (uma).viâ imprêssa êm

oaoel timbrado da licitánte, em lingua portuguesa, salvo quanto á§ expressÕes

r:;"-i; ;;;"; ;*nte, "". e."naã", rasuraã ou entrelinhas devidamento datada'

àêinãa" ã ,roii"ào"s toáas as folhas pelo representante lêgal do licitante proponente'

com o seguinte conteúdo, de apresentaçáo obrigatória:

a) Número do Pregáo, razão social do proponente, númeÍo do.CNPJ/MF- êndereÇo

cámpleto, teleÍonei fax e endereço eletrônrco (e-marl), este último-se houver' parát

ãniãiã, ú", -.o aados bancáriôs tais como: nome ê nÚmero do Banco' agência e

conta corrente para fins de pagamento:

b) Nome completo do responsável pelâ assinatura do contrato' números do CPF e

Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

c) DescriÉo completa do objeto da presente licitiação, com indica-çã-o d^o LOTE e ITEIV

iâi"ããi, à. *"tà-idade com as e§pec,ficaçoes do Temo dG RetêÍência - aNExo

I deste Edital:

d\ Prêco unitáÍio ê o valor total da proposta Nos preços propostos deverão estar

iliriãã; ;lá; á; úcro. todas as despesàs e custos como por exemplo: transportes

iriúrt* á" qr"rqret natureza e todas as despesâs, diretas ou indiíetas' relacionadas

com a execução do objeto da presente licitação;

f) Prazo de validadê da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da

sessão de abertura dos Envelopes;

g) Prazo de êxecuçáo: de acordo com Termo de ReÍerência'

g.1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTMTADA, deverá pÍoce!rer a entrega

dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, êm até no máximo 05 (cinco) dias

ffi
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consecrJtúoq em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor

solicitado.

5.2. Não será admitida cotaçáo distinta prevasta neste Edital.

5.3. O prêço ofertado permanêceÍá fixo e irreajustável.
5.4. A aprêsentação áa Proposta implicarà na plena aceitação por parte do licitante'

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua Propgsta ficará sujeito às penalidades do Dêcreto

Fêderal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e dêspesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços' não sêndo

ániiaéiaao" pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o§ seÍviços

ser Íornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Seráo pÍoclamados, pelo Pregoeiro' os licitantes que apresentarem as propostas

ãà' ,"ã"i it"çt órtLài'por lorde tooas aquelas apresentadas com preços âté í 0olo

ia", po.""ntoi 
",ip",iores, 

dispostos em ordêm crescente para que os representantes

legai; das licitantes participem da etapa de lances verbais'

6.2. Quando não forem identificada§, no mínimo, três propostas escritas com preços

emconÍormidadecomodefinidono§ubitemanterior,oPregoeirofaráoordenamento
i"" íàiÀot"i ái.rtr", até o máximo de três, colocadas em ordem crescente' quaisquer

quá 
""1àÁ 

o" *ror"" ofertados' conforme o disposto no Decreto Federal'

6.3. Aos proponentes proclâmados conforme os subitens anteriores será dada

ooortunrdaàe oara nova disputa, por mêio de lances verbâis e sucessivos' de valores

àLrintos e de",""centês. para a escolha da proposta de menor valor'

6.4. Não poderá haver dêsistência dos lances ofeÍtados'

6.5. O empate entre duas ou mais propostas de preÇo, será resolvido por sorteio em

ato público, com a participaçáo de todas as licitantes

6.6. Encerrados os lances, as propostas de micrcempresa e de omprêses de

pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão

iãÃsã"od"" empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser

"ànrocadas 
na oidem de classiÍicação, uma na falta da outra, para Íazer umá Única e

úliimâ ofêrte. infêrior â de primeira colocadâ, visândo o dêsêmpâtê

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da pÍoposta inicialmente mais

bem classificada não ter sido aprêsentada por microempresa ou êmpresa de pequeno

porte.
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em classiflcada Poderá

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do, primeiro

colocado, sitLração em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor

estimado para á contratação, será adiudicado em seu favor o objeto deste Pregáoi

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

bem classiícada, na forma da subcondiÉo anlerior, o pregoeiro convocaé os

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na sltuaçâo descrite nesta

condiçáo, na ordem classiÍic€tória, para o exercício do mesmo direitol

6.6.4. No caso de equivalência dos valores âpresenlados pêlas microêmpresas ou

empÍesâs de pequeno poíte que se encontrem no intervalo estabelecido nêsta

ãàriàiÉo, " eràgoeiro f;a um sorteio' definindo e convocándo automaticamênte a

vencedora para apÍesentaÉo da oÍerta final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei

C omplementat no 1 47 I 20 1 4 ;

6.6.6. Caso não haja interessados em êxercer o direito dê preÍêrência' o procedimento

licitatório conerá seu curso normal.

ADós a fase de lances. seÍá encerrada a etaDa .comoetiliLa-§ ordenadas às

i .ra-*r"L*.iur-.nt. oelo crltéÍio de menoÍ preco qlobal por LoTE'

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabrltdade quanlo ao objeto.da, prop.osta com o

.ã"oi pr"iã, 
"ánúre 

dêfinido neste Edital e seus Anexos' dêcidindo motvademente

a respeito e divulgando o resultado do julgamento'

6.9.Sendoaceitávelaoferta,seráverificadooatendimentopeloproponentedetodas
ã" "r,g;ã" 

.a[.]Ícaas, para êfeito de habilitação' caso 
-contrário 

o Pregoeiro

examiúra as oÍertas subseqüentes, na ordem de classificação' ate€ apuraçáo de

úÀà prãú"t" lr" "t"na" 
a todas as exigências constantes deste Edital' sendo o

respectivo proponente declarado vêncedor nessâ fase'

6.10. Verificando-se discordância entre o píeço unitáÍio e o total-da Proposta

piur"f.".ti o prireiro, sendo corrigido o píeço total; ocorrendo divergência êntrê os

valores numéricos e os por extênso, predomlnarão os últimos, independentemente de

cônsulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, aiustada ao lance final' deverá

""l. 
prãtoãrà1ã n" CPL da câmaÍa, no prazo de 4ó (quarenta e oito) hoÍas' contado

da lavratura da ata.

6 í2 Sêráo desclâssificâdes âquelas proposlas que'

ã.iã.1. Àí"i"ni",", valores acima do máxrmo estabelecido no Edital' englobando

itens e valor global;

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

enasd'3s
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6123jorem orÍÍssas ou as que aprãGiiãm irrem irregtrlaridades ou falhas câpazes de

dificultar o julgamento;

ô.12.4. Que contenham preço§ maniÍestamente inexequíveis, assim considerados

aqueles que não venham'a ter demonstrado sua viabilidade por meio de

documentaÉo que comprove que os custos são coerentes com os praticados no

mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva

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

sua aceitabilidade, procedúa à habilitaçâo da licitante que tiver formulado tal proposta'

na ordem de clasiificaçao, e assim sucessivamente, até a apuíaÉo de uma que

atenda às condições deste Edital.

6.14. O Pregoeiro Poderá negociar
de menor preço, no sentido de quê

diretamente com a licitante detentora da proposta

seja obtido o melhor Prêço.

6.15'Dareuniãolavrar.Se-áatacircunstanciada.naqualserâoregistradasaS
ocorrências relevantes e que, ao final' será assinada pelo Pregoeiro' pelos

ãámpànentes Oa equipe de apoio e pelos representantes dos píoponentes presentes'

6.16'olicitantedeclaradovencedordeveráencaminhar(ouapresentar)apropostade
preço
ãOàquada ao Último lance, no prâzo de 02 (dois)dias contado da ássinatura dâ ata de

sessão.

6.'16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital' podêndo ser

solicitados em
original ou por cópaa autenticada a qualquer momento' em prazo a ser estabelecido

Pelo Pregoeiro.

6.16.2. os originais ou cópias autenticadas, caso seiam solicitados' deverão ser

êncaminhados ao órgáo licitante.

6.í6.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação

indicadane§taseÉo,serádesclassificadoeSujeitar-se.áàssançóesprevista§neste
Edital.

6.16.4. o Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do 
-anexo 

contendo a planilha de

composição àe preços quando o preço total ofertado for aceitável' mas, osÁpJ:?o:

unitários'que compõem necêssitem de aiustes aos valores .estimados 
pelo L'xl'AU

LICITANTÊ. O ajuàte da proposta náo poderá implicar aumênto do seu valoÍ global'

6.16.5- Será dêsclassiÍicada â propostâ que não corrigir ou não justificâÍ evêntuâis

irregulaÍidades apontadas pelo Pregoeiro.

6.16.6. No caso de licitaçâo por lotês ou itens será permitida a alteraçáo de prêços

,niijrio" p"to ti"it"nt. observândo-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens)
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a) Como limite máximo
finais sejam menores ou

o valor global final ofertado,
iguais aos preços unitários da

desdê que os Preços unitários
proPosta inicial;

b) A oossibiüdade de negociaçâo com o pÍoponente vencedor visando a reduÉo de

p;eÇos unitários. para qualquêr um dos itens individualmente; e

c) Para Írns do disposto neste incrso, o élcuto do valor global dar-se-á pela sÔmatória

ãâ" 
-pi"iot -rniràii"i 

dos rtens da proposta, multiplicados por suas respectivas

quantidades.

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentaçáo de Habilitação deverá ser entregue em 01- (uma) via em

àrr"upJá""raã..ii" fechado e rutricado no fecho, ideniificado conforme o indicado

no item 4.í deste Edital.

7.1.'1. As declaraçôes e outros documentos julgados necessádos à-habilitaÇâo'

oroduzdos oelo próprio licitante oeverào contei d;la' rdentificáção e assinãtura do

iitutar da empresa ou do seu representante legal

7 -2. Encefiada a etapa competitrva e ordenâdas as ofertas' o Pregoeiro procederá à

áu"rtriã-áã invótucio contendo os documentos de habilitação .do licitante que

;;;;";; ;il; pioposta, procedendo a sua habilitaçâo ou inabilitaÉo'

TjAnâriicioacãonoDresenteprocedimentolicitatóriorequeraapresentaçãodetoda
; ;áã;#é;-;"rplàúãi0.,ã ij n"""t"ana qualiricaÇão no que se rerere à:

7.3.1. Habilitação Juridica, que será comprovada mediante a apresentação da

soguinte documentação:

a) prova de registro comercial' no câso de empresa individual;

b) ato constituttvo, estatuto ou Çontrato soçial em vigor' acompanhado de-tgdas suas

;ít;;"çà;;, ;;;;à;;;;ieãsistrados, em se tratando de sociedades empresariais e no

caso de sociedade por açÕes, acompanhado dos documentos de eleição de seus

atuais administradores;

c) no câso dê Sociêdades simples o ato constitutivo inscrito no Cârtório Civil (Registro

árii ãã"- pã""ã"" iurídicas'ou c"'tot'á o" Registro de Tilulos e Documentos)

ãcompânhado da prova de Diretoria em exercício:

d) decreto de autorizaçáo' em sê tratando de empresa ou sociedade esirangeira em

;,].""ã;;;;;""- ;"'l-àtá i"."g"iià o, autorização parâ funcionâmênto êxpêdido

pétá ãrgao competente. quando a atividade assim o êxigir'

7.3.2. Regularidadê Fiscal, que será comprovada mediante a apre§entação dos

seguintes documentos:
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a) Prova de lnscriçao no Cadastro Nacional d€ Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro dê Contribuintes Estadual ou Municipel, sê
houvêr, relativo à sede ou domicílio do licitante, pêrtinente ao seu ramo de atividade ê
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Prcva de regularidade perante a Fazenda Fêderal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante. que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Fêderal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Fedêrâis e à Dívida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta Positivâ com
efeito negatívo, expedidâ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional (PGFN), qúê abrange, inclusive, as
contribuições sociâis previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 1 1, da Lei
no 8.212, de 1991:

a.1) O licitante poderá, em substituiÉo à certidão mencionada na alínea c.1,

aprêsentar as seguintes certidões conjuntamente, desde que tenham sido expedidas
alé o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com eÍeito negativo
referente à Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB)e a Certldão Conjunta Negativa de Débitos relativos a

Tributos Federais e à Dívida Ativa da Unaão, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito
negativo, êxpedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazênda Estadual: apresentação da Certidão Negâtiva de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operaçóes relativas à Circulação de l\.4ercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - lclr'ls, expedida pela

Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidâo comprobatória de que o
licitante, em razáo do objeto social, está isento de inscriçâo estadual;

c) Fazenda f,lunicipal: apreseniaÉo da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidáo Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidáo comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

d) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidâo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3. As micro€mpresas e smprcsas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovâção de rêgularidade fiscâl relacionadâs
no itêm 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assêgurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momênto em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável poÍ igual período, a



L1
"_ql-@EAEE4I

ESTADO DO MÀLANHÀO
CÀMAK4 MLINICIPÀL DESÀO BELNARDO

C\PJ: qi-tta9 j20 A0A1-41
Ruo íintÊ. \esor h'zlj arnt,o CEP ó555A0A0

&io Bernanlo \1.1

3t
Nt)

critério da administração pública, paía a regularizacÃo da documêntaçáo, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas
com efeito de certidão negaliva (a.t.42, §1o, LC 123106).

7.3.3.1. Este beneÍício será 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 item 7,3.3,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicação da
suspensão dê licitâr e contrataÍ com a Administração pelo período de até 02 (dois)
anos, sendo facultado â Administração convo@r os licitantes remanescentes, na
ordem de classific€çáo, para a assinaturâ do contrato, ou rêvogar a licitaÉo.

7.3.4. QueliÍiceção Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçõês contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apÍesentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, em que estejam regaskados os valores do ativo circulante (AC) e
do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Conente (lLC)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um ('1,0) êm qualquêr dos
índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido
igual ou superior a dez por cênto ('10olo) do vâlor estimado da contratação.

a.2) Excetua-se da exigênÇia da alínea anterior o microempreendedor individual (ari.
18 da LC 12312006 clc ad.. 1.179, § 2" CC) e as Micro e Pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento paril
pronta êntrega ou para locação de materiais (art. 3' do Decreto Federal no

6.20412001),.

a.3) As êmpresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigênciâ
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da DemonstraÉo do Resultado levantado com base no mês
imediatamente anterior à data de apresentaçáo da proposta.

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

L Publicádos em Diário OfiÇiâl ou;
ll. PubliÇados em jornal de grande circulaçáo ou;
lll. Registrados na Junta Comercialda sede/domicílio do licitante oui
lV. PoÍ cópiâ do Livro Diário. devidamente autenticado na Junta Comercjalda sêdê ou
domicílio da licitante, na Íorma da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 10 de agosto de 1997, art.6o, acompanhada obrigatoriamente
dos Tormos de Abertura e de Encerramento. Quando Íor apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo PregoeiÍo e Equipe dê Apoio, flcâ dispensada a inclusão, na
documêntação, dos Têrmos de Abertura o de Encerramento do LivÍo em questáo.
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a
V. Sistema Público de Escrituração Digatal - Sped - Contábil (Decreto Federal no

6.02212001)t nos termos do art. 2o da lnstruÉo Normativa RFB no 7872001, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5o do art. 10

da lnstÍução Normativa DNRC no 107/2008.

b) Certidáo Negativa ds Falôncia ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sedê dâ pessoa jurídica, ôom data não
excedente a 60 (sessenta)dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

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

a) ATESTADO de capacadade técnica Íornecido por pessoas juridicas de direito
público ou privado comprovando quê o licitante prestâ ou prestou serviços compâtíveis
com o objeto deste pregâo.

7.3.6. D€claração Unificada que constará:

a) Declaração de que nâo emprega menores dê dezoito anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubrê e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) DeclaraÇão de superveniência de fato impeditivo da habilitaçao neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser conkatado-

c) DeclaraÇão de elaboraÇão independente de proposta.

d) Dêclaração da condição sê é ou não ME/EPP/COOP.

7.4. A apresentaÇáo do Ceítificado de Regisko Cadastral - CRC, expedido órgâo da

Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.í ("a", "b", "c" ê "d") e 7.3.2 ("a" e "b").

7.5. Náo haverá apresentação de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaçáo de documentos em

substituiçao aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou conkariar
qualquer dispositivo deste Edital e seús Anêxos, poderá o Pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inâbiliteção, os documêntos epresêntâdos deverão ester 6m nome
do licitante, com indicáção do número de inscriçáo no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entreguês
acompanhados da traduçáo para língua portuguesa, efetuadâ por tradutor
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juramentado, ê também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório dê

títulos e documentos.

7.'1'1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
íscal deveráo estar em nome da filial, excêto aqueles quê, pela própria natureza' são
emitidos somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão s€r
apresentados em original, por qualquer procesao de cópia autenticada por mêio de

cartório competente, ou publicaçao em órgão da imprensa oficial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipo de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsâbilizaÍá por documentação ê proposta

enviados via postal ou entregues em outros setores que não seja o e§pecificado no

Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles êxpressa, ou estabelecida em

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles êmitidos a menos de
(novênta)dias.

7.15. A declaração Íalsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à

conformidade dá proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de

pequêno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste Edital-

8. DA IMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

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 apresentaÉo de impugnação contra o presente Edital será processada ê
julgada na forma e nos prazos previstos na legislaçâo, devendo ser enkegue
àiãtamente na coMlssÃo PERMANENTE DÉ LlclrAÇÃo - cPUcMsB, na Rua

Conego Nestor no21S-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, não tendo efeito
suspensivo.

8.1.2. Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame.

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

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

realizaÉo do certamê.

le,
90
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8.4. A entrega da proposta, §em que tenha sido tempestivamente impugnado o

presente EdÍat imptiúra na plena aceitação, por parte dos interessados das

condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante' ao final da

sessão prlbtica manifÀtar, imediata e motivadamente, a intenÉo de interpor recurso,

sendo registrado em Ata a sintese das suas razóes de recorrer'

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso' no momênto da

""""ao 
ãà"t" pr"àao, imàortará na decadência do direito de recurso e adjudicaÉo do

objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata

"" 
praã ãã õà tir*l dia's úteis, contados da lavratura da citada Ata' nos cásos de:

a) Julgamento das ProPostas;

b) Habilitação ou lnabilitaçáo da licitante'

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenÉo de recoríer por parte-de algum

ãir! Já"áirir".tÀ ttam desde logo iniimados a apiesentarem contía razões tembem

.ã õã ioràJ ,li"it contados do-término do prazo de âpresenlaÉo dâs ra7ões do

i".-nàrià. sândo-rnes assequrada vista imedrata dos autos'

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Píeooeiro deverá ser entíegue no prazo

legal. na cPL da cámara no 
"ndàt"ço 

ciiado no subitem.S'1'í' terá efeito

"-u"õ"n"-iro. 
., 

"" "*lhido, 
invalidará apenàs os atos insuscetiveis de âprovertâmento

9.6. Se náo reconsiderar sua dêcisão, o Pregoelro submeterá o recurso' devidamente

;Í;;"J;;;il;;"êã ao p'esia.nte dã cámara Municipal de sâo Bêrnardo'

qu. prot ri.a au"i"ao d;Íinitivâ antes da homologação do procedimento'

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regulaÍidade .dos atos

^.^.-ai"l".tri" o Prêsidente da Cámara Municipal de Sâo Bernardo poderá

ffi;ü;; ;i; àro""ãirãto ri"ii"torio e determinâr a contrataÉo com a licitante

vencedora,

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÂO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora aautoridade

iã-pá.iL, ú*a homologâr este piocedimento licitatóno e determinar a

contratação com a licitante vencedora.

m-ddif-ã,..@*
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10.2. Após a homologação do resultado da presente licitaÇâo, a Câmara Municipal de
Sâo Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo
das sanÇôes previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual pêríodo,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificâdo e acêito pela Administração.

'10-4. Quando a convocada nâo assinar o Contrato no prazo e condições
êstabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentês para
reapresentaÍem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do itêm 7 destê Edital, êm sessão pública, a se rêâlizar êm hora e local
previamentê informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequênte,
verificando a sua âceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelêcido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

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

10.7. A homologação do resultado desta ljcitação não implicará em direito à
contratação.

11. DAS coNDtçÕES DE paGAMENTo

1í.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscale atestados pelo setor
responsável, âcompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto âo INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

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

12. Dos pRAzos E coNDlçoES DE ExEcuçÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.'1. O contrato resultante do procêsso licitatório terá vigência alé 3111212019
contados à partir da assinatura do contrâto.
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122 C. prazide e*ecuçâo se dará de acordo com o Terrno de Referência

inciso anterior ou até que o contratado

'12.3. Toda pronogação de prazo deverá sêr justificada por escrito e prêviâmênte

autorizada pela Câmara l\,lunicipal de Sáo Bernardo, devendo a solicitação ser

encaminhadã até 15 (quinzê) dias anteriores âo vencimento do píazo de execuÉo

êstipulado.

í3. DAS SANçÕES ADMINISTRAÍIVAS

13.1. Em caso de atraso injustiíicado na execução do contrato ou pela inexecução

das condiÇões estabelecidas. ou execução hsatisfatória da PÍêstaçâo do serviÇo'

ãtrã"ã". 
-"'rL"o"" e outías Íalhas sujertar-se'á a coNTRATADA às seguintes

pênalidâdês:

'13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras

"õriôáç0"" """rÀ,d"s 
e a determinação de adoçáo das necêssáriâs medidas de

correções;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limitesi

a) O,3olo (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso' sobre o

valor do serviço não realizado;

b) 20% (vtnte poí cento) sobrê o valor do serviço não realizado' no caso superior a 30

(riinta) dias, com a consequente íescisão do conkato'

13.1.3. Suspensão tempoíária para parlicrpar em licitaçâo promovidas pela câmara

urriãip"f oãsãã e"rnardo e impedimento de contrala; com a Administração Pública

üJ"i"iíJ p" opr".o de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8'666/93'

13.1.4. Declaração dê inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos

com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no

cumpra as condiçÕes de reabilitagáo; e/ou

'13.1.5. lmpedimento para participar de licitaçâo e assrnar contíatos com o l\4unicipio

pãiá órj]à"à" "li 
s (c]nco)'anos e descredenciamento do cadastío de FoÍnecedoíes

por igual prazo.

13.2. As pênalidades aplicadas à CONTRAÍADA serão registradas no Cadastío Gêral

de Fornecedorês dâ CâmaÍa Municipal dê São Bêrnardo'

13.3. Se o valor das multas náo for pâgo ou depositedo na Conta Únicâ do Têsouro'

sãã ;#;ii;À;"t" àescontado ãe qualquer Íatura ou cÍédito a que a

CONTRATADA vier a fazer jus.

rÉEA"-áú:tffi-



,-"
\,

ESTÀT'O DO MÀNÀNHÃO
CAMÀRÁ M UNICI PAL DE SÃO BERNARDO

aNPJ. 07-629 s20/A0Al 07
Rua Caneqo l?íor n"21s-Cêhtlo CEP 65-55A 0A0-

&io Bernordo )ll

ul
0s1

a
14. DA DOTAçÃO ORçAi'ENTÁRIA

14.1. As despesas com a êxecução do presente Contrato no exercícao de 2019
correrão à conta da Dotaçâo Orçâmeôtária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39 00

15. DAS DISPOS|çOES GERATS

15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, faráo parte integrante do Contrato, indêpendentemente de transcrição.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
pro@sso, vedada a inclusão posterior de documento ou inÍormaçâo que deveria
constar no âto da sessão públicâ; e ainda:

15.2.'1. Solicitar aos setores competentes a êlaboração de pareceres técnicos
destinados a ÍundamentaÍ as decisóes:

'15.2.2. No julgamento das propostas ê da habilitaçâo, sanar erros ou Íalhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante
despacho
Íundamentado e acessível a todos os interessadosi e

15.2.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na
proposta,
desde quê não conkariem a legislação vigênte e não comprometam a lisura da
licitação.

'15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
anterpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Câmara Municipal
dê Sâo Bêrnardo, por e-mail no endereço eletrônico col.saobêrnardo@omail.com, ou
entregue diretamentê na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP| 65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sêxta-feira, no horário das
08:00 às 11:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamações relativas ao edital que não tenham sido Íormuladas até 02 (dols) dias
úteis antes da dâta marcâda para recebimento dos envelopes;

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

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente edital.
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15.4. Fica assegurado à Câmara irunicipal de São Bêrnardo, o direito de, no
interessê da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em partê,
a prêsente licitação, dando ciência aos participantes, na íorma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçõos
e dos documentos apresentados em qualquêr fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer íato superveniente que impeça
a realizaçáo do certamê na data mar€da, a sessão sêrá automaticamênte transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
êstabelecido, desde que não haja comunacação 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 vêncem os prazos em
dias de expediente na Cámara Municipal dê São Bernardo.

15.8. O desat€ndimento de exigências Íormais não êssenciais não importará no
aíasiamento do licitante, desde que sejam possíveis a aíerição da sua qualificação e a
exata mmpreensão da sua proposta, durantê a rêalização da sessão pública de
Pregão.

'15.9. O resultado desta licitação seÍá comunicado no mesmo dia do julgamento, se
profeÍido no dia da abertura, ou mediante publicaÉo na lmprensa OÍicial.

í5.10. o ÓRGÃO LIoITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou ânuláJa por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não terão direito à indenizaçáo em deconência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratâdo de boa-fé de ser ressarcido
polos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.11. Os proponentes são rêsponsáveis pelâ fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.12. Aos casos omissos apljcar-se-áo as demais disposições constantes da Lei
Federal n'10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

15.13. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3Ô,

Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estáo à disposiQão dos interessados na Comissâo
Pêrmânênlê dê Licitâçáo - CPL, localizada nã Ruâ Conêgo Nêstor no 21s-Centro,
CEP: 65.550-000, São Bernardo/irA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 âs
1'1:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o
recolhimento da importáncia de R$ 30,00 (trinta reais), realizado exclusivamente
através de Documento de Arrecadação lvlunicipal - DAM.



ü

ESIADO DO MAfrANHÀO
CAMÁRÁ TTLINIC|PÁL DE SÀO BERNÁRDO

aNP.t 07 629 i2o,00al a7

Rrd Con.Éo \:etat i21,Cento. CEr 65 55A-aa0
São B"rnardo.MÀ

lts
a0?

0.

em quê receberá

notificaçáo e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputâr-se

válida a notiflcaçáo encaminhada ao endêreço Íomecido.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll- Modelo dê Declaraçáo

ANEXO lv - [.4odelo de Proposta ComeÍcial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl- Declaraçao de ConÍldencialidade e lmparcialidade

Sâo Bernardo (i'/A), 

- 
de 

- 

de 2019'

'-r" I
, ",. 1.- /'' 1,;'\t''^1"Í'z-* "neHntl tltul rEnaetnA

Preooeira OÍicial
da Câmara Muni;ipal de Sáo Bemardo/l'A
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com a Íinalidade de atender as

S'i' Btmu'!' \L1

--pREcÃo 

PRESENcIaL No 

-/2019 

- cPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

PRoJETo BÁslco

Oí - OBJETO:

Aouisicáo sob demanda de matenais de expedienle
ná'cesiioaaes aa Camara Municipal de São Bernardo

02 - JUSÍIFICÂTIVA:

É de conhecimento geral que a êxiste há nêcessidâde Cãmara Municipal de manter

um estoque minimo dê materiais oe exled-iánié inaispensaveis à consecução das

:lil;à"::;;;;;;,Ja atenaer as oerialJas oe sot'citaçoes oos diversos setorês da

ô'#-;;"ú;,nõiil;ã 
-sao getnutoo, cáoÉt" o" Prelidência' reuniões' sessões

#i;;;"';;il;;Jinárias. Sendo assim, venho solicitar a autorizaÉo para compra

de materiais de expediente.

03 - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO:

VALOR UNIT,
VALOR
TOTALDESCRIçÃO

o^o^ .ÂprMBÔ ATtlL

UND QTD
ITEM

R$

77,70
UND 15

xtt
5,18

01
R§

5'!,80
UND '10

40

5,18
o2

03

ALMOFAOA PARA!4]IqQIEEB R$

3,17

R$
126,80

ApoNTADoR DE LÁPls SIN4PLES PLÂsrlco
TRANSLúctDo soR tlDo

UND

P-

õr

d

cx

65
RS

6,00

RS

390,00
04

BALÃO SI[iIPLEq
15

R§

10,33

R§

154,95
o5

BLTNoER cLrps 51Mr4!1l?l38ElqEqgB
15

R$
10,33

R$

154,95
06 BLINDER CLIPS 32II,4M C/ 24 UND /

PRENDEDOR

BLINDER CLIPS 41MM C/ 24 UND/

PRENDEDOR

T5
R3

10,33

R$
154,95

o7

UND 40 RS R§

08
BoRRACHA Bi-coLoR
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1,00 40,00

09

UND 60
R§

0,53

R$
31,80

65
RS

7,67

RS

498,55
10

UND 65
R§

9,67

RS

628,55
11

CALCULADoM 12 DiçlIqg
LJND 650

RS

0,77

R$
500,50

12

CANÉTA ESFEBQçE4E]çAAZq!
650

R§

o,77

R$

500,50
13

CANETA ES F EROG B4Eç4I8EI4
650

R$

0,77

R§

500,50
14

CANETA ESFEROGRAFICA VERIT'4ELHA

10
R'

110,00

RI
1.r00,00

15 CO RW/ VIRGEM CAP TOOMB E 80 MIN DE

GRÁV
cx100 650

Ri
2,85

R§
í.852,50

16
cLtPS 2/0 c)í50 650

Ri
2,85

R5

'1.852.50
17

CLLPS 3/O
650

RS

3,66

R$
2.379,00

18

CLIPS 6/0 Ri
í.9s0,00

CX
3S0

r<l
5,00

19
cltPS 8/0

UND 40
RS

í,8í
R5

72.10
20

COLA BRANCA 40 GRS
UND 40

65

10

25

R§

2,55

RS

í02,00
21

COLA BMNCA 90 GRS
UNID RI

2,93

R$
190,45

22
CORRETIVO

UNID

õx

R$
106.67

R$
1.0§6,70

23
DVD,VIRGEÀ,1, OAP /UU MéI

R§
3,67

RS

91,75
24

ELÁSIICO A[4ARELO 50G
UND 650 0,80

t{§
520,00

25
ENVELOPE A4

tt

tt

I

tl
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26
ENVELOPE OFICIO

UND 650
R5

0,70

R§
455,00

27
EST LETE F NO

UND
15

R§
2,00

R§
30,00

UND
TO

R3
2,33

Rt
23,30

28
ESTILETE GRANDE

IJND

UND

2A
RS

3,55

R§
71,00

29
EXTRATOR DE GRA!\,lPO

15
R§

15,00

R§
225,00

30
FITA ADESlVA GOIVADA

UND 15
R$

5,67

R3
85,05

31

Frra coRRÊTlvA (12!)
UND 10

4A

45

RS

5,00

R§
50,00

32
FITA DECORATIVA R§

3,33

R§

133,20

FITA OURÉX 19X5q

RL

R§
2,67

R§
120,15

34
FITA IJUREX i{ULU

\] ND
15

ill R$

11,33 I í69.95
35

GRAMPÊADoR MÉDlo
UND 10

R§
46,67

Ri
466,70

36
GRAMPEDOR PARA 1OO FLS

15

15

390

RI R§
109,95

37
GRAIúPO PAHA ZJlrJr/ §lffi

c)í5000 R$

5,00 75,00
38

GRAMPOS 26/6 RI
0,20

R$

78,00

LÁPIS PRETO

UND

15
RS

8,33

R'
124,95

40 LIVRO DE ATA C/ 50 FLS - C/MARGÉl\il PRETO

50 FLS BROCHURA
15

RI
22,33

R'
334,95

41

UNO r0
R$

12,€7

RI
126,70

12
LlvRo DE PRoIQQçLQ-:-! q!lQ!!Aq

30
R'

1,93

Ri
57,90

MARCATEXTO AUARELO
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44
MARCA TEXTO LARANJA

UND 12
RS

1,93

R§
23,16

,t5
MARCA TEXTO VERDE

UND 22
R§

1,93

R$
12,16

46
MARCADOR PARA CD E DVD 1,0

UND I RI
2,33

RI
18,64

47 MARCADOR PERMANENTÉ AÍÔMICO
VERMELHO

UND 10
R6

3,35

RI
33,50

UND 10
R$

3,35

R$

33,50
4A

ÀrÊ 
^ÍôÀfl.ô 

À7rrr
UND

UND

cx

10
R§

3,35

R'
33,50

49

10
RI RI

33,50
50

MOLHA DEDO

2A
Ri

136,67 2.733,40
51 PAPEL A4 . 75 G, RESMA C/ 5OO FOLHAS,CX.

C/ 1O RESMAS
UNO R§

1,22

RI
í8,30

PAPEL 40 KG
PCT 20

R§
4,â7

R6
93,40

53 PAPEL A4 COLORIDO . PAPEL SULFITE 75 G.

lOOFOLHAS
FLS

2A
R§

27,23

R§

544,60
5zl

FLS 2l
R5

0,25

RS

5,00
55

PAPEL CARBONO Az!!
"7i - -- - - RS

I 'o I 58,33 583'so
56 PAPEL CARTÂO A4 . GRAMAÍUM 180G. PCÍ

C/ 50 FLS
MEÍRO 40

Ri
4,33

R§
173,20

57 PAPEL CONTACT VULCAN . ROLO DE PAPEL

FLS

FLS

20
R$

2,67

R$

53,40
58

25
R5

2,60

R§

65,00

PAPEL MICRO ONDULADO LIS9
UND 60

RI
2,66

R§

1s9,60
50

UND 15
R$

7,67

RS

115,05
51

PERFURADOR DE PAPEL iPEOUENO)
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62 PERFURADOR DE PÂPEL MÉDIO PARA 35
FLS

UND
12

RS

30,00

RS

360,00

PFRFURADOR GRANDE 50 FLS

UND
10

R$
56,67

R§
566.70

64
PORTA CANETA, CLIPS E LEIVARETES

UND r5
R§

11,67

R6

175,05

65

UND
TO

R§
27,33

R§
273,30

UND
15

R§
't5,20

RS

22A,00
66

UND

UND

úND

UND

R'
94,67

RI
473,35

67
9919.19 -?F^ 1Y'.s,.9^-.:M- I:LJRo 

coM

15
RS

2,07

R$
3't,05

68
RÉGUA ACRíLICA 30CM

15
RT

12,33

RI
184,95

69
TÉSOURA 17 CM

10
R§

12,33

R§
r23,30

70 TESOURA DE COSTURA.2Ii,IN1 CABO

PRETO Ft 24903,86

04 - DAS OBRIGAÇÔES

4.í - DA CONTRATANTE

4.'1.1 - Exercer a fiscalizaçâo da entrega do material' poí servidor ou

comissão, especialmente designado pela Câmara Nlunicipal de Sáo Bernardo;

4.'1.2 - Proceder aos pâgamentos devidos à licitantê vencedora;

4.'1.3 - Proporcionar todas as facilidadês para que a lrcitante-vêncedora

possa p.oceder à ántrega do material dentro do estabelecido neste Projeto Básico'

4.1.4 - Rejeitar o material que náo satisÍizerêm aos padrões exigidos

nas especificâções;

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas

na legislaÇão vigente.

4.2 - DA CONTRATADA
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42i - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade
presente Projeto

4.2.2 - Ptovidenciat a koca, às suas expensas, no prazo máximo de 10

ídez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não

àorrespondam as especiíicações solicitadas,

4.23 - Responsabilizar-se pêlos danos causados 
. 
diretamente à

Administraçãoouaterceiros,decorrentedesuaculpaoUdoloduranteoperíodode
;;iü;;;'i-at r.'"i, ruà impllcando corresponsabilidade do Poder Público ou dê seus

agentes ou prePostos;

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

4.2 5 - Responder por todos os ônus decoÍrentes do transporte de

embalagem, t"g-ur", irià!, rr.t"" e demais encargos que venham incidir na entrega

do materiali

4 2.6 ' lanç;f na nota fiscal as especificaçôes do material' de modo

idêntico àquelas constantes do objeto deste Projeto Básicoi

4.2.7 - Nâo transferir a terceiros' total ou parcial' o fornecimênto do

material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

05 _ DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens íeslstentes que

propor""án" i"i"g,iãáàL oá proouto utt o "'"' 'so' 
as embalagens que estiverem

violadas serão reieitadas;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato' quê adotará

os seguintes PÍocedimentosi

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresêntados pela

CONTRATADA e de uma via oãcánúto e oa proposta respectiva' receberá os

;;; p;t; veriíicação de especÍlcações quantidade' qualid-ade' prazos'

pitó"iãÃu"r"g""" e outr1" d;J;' pàhin"nt"" "' "n"ontrando 
irrêgularidade

Íixa(á p.azo pur" 
"or,"çuo- 

p"tá CoNTMTADA' medianle Íetirada do

àqrip"tI"nio à, 
"pr.o,"ndo, 

receberá provisoriamente os bens' mediante

recibo;

b) DêÍinitivemêntê: epós rêcebimento provisóÍio' 
- 

vêriÍicâçáo dâ

integrioãâ" ã ,"ãliraçao ae teiies de funcionamento' se for o caso e sendo

aprovados, nos e*atos rermos ão- Éràpto Básico e aa proposta vencedora será

êfêtivado o recebimento definitivo'

com o quantitativo e as especificaçõea constantes do item 3 do

Básico 6 da sua proposta comercial;
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il,
At)r

o
TADA' a 

-Comissào
de Recebimento reduzirá a tãrmo os fatos ocorridos e encaminhará à coNTRATANTÉ
para aplicaçáo de Penalidades;

5.4 - Os custos da substituiÉo dos itens Íejeitados coÍeráo exclusivamênte à

conta da ContÍatada;

5.5 - Todos os itens entreguês a CONTMTANTE devem ser originâis de

raurica ? novo-s ise. u"o, ,efo-ã ou recondicionamento) em regime normal de

piãOuàà, 
""nao 

produto novo e comercializado normalmente através dos canais de

Íevenda do Íabricante.

5.6 - Na eventualidade dê um dos (ens do objeto nâo esteia mais displnível no

mercadã,- a ôoufnmeoe deve substituir por ut com a mesma qualidâde e

espácificaçao tecnica do produto fora de linha ou superior'

5.7 - Os produtos deverão estar acondicionados de forma compatível para a

sua conseÍvação, em embalagens oe iaorica' lacrados pêlo fabíicante' dêvendo

;;;";i;;;;"" embalageãs rotulo càm a tdentificação do produto A excaçáo

ouânto ao lacre da êmbalage, ""tá 
p"" aqueles produtos comprados em

quantidades inferiores a menor embalagem expedida pelo laDícante'

06 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda' de acordo com as- necessidâdes e

qu"niit"tiro" ;;üi;;; pera coruiüiÁÍiE' mediante emissão de ordêm de

fornêcimentoemitidopelamesma,duÍanteopêríododevigênciadocontratoque
;erá até 31 ,l22}1g, a contar da data de sua assinatura.

6.1.'1 - Após a solicitação de fornecimento' a CONTRATADA deverá

oíoceder a entrega dos iten" constániei na mesma em sua totalldade' em até no

[,ãiitiJ',ã ioiiiii"l ãir" -n"""utiuãi, ",n 
uma única etapa' independentemêntê do

quantitativo e valor solicitado.

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue na sede

a" carlã u-rnilúria.éàá a"r'itutao - úl ltcalizada na Rua conego Nestor no2'1s-

êffi, êÉlãá.;50-ooo, aos cuidados do supervisor do setor competente

07 . DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será le'to pela Câmara Municipal de São.Bernardo - MA' em

.o"a" -r,"itãiãànái, ,àol"nt" itun"toe;cia Bancária Eletrônica' direio na conta

da contratada e ocorrêrá "te 
no ilà'Áã ãã 30 (kinta) dias após a dâta do

recebimento definitivo do materiar soiic]iàào nà etapa, mediante a apresêntaçáo da

competente Nota Fiscal ou FatuÍa:
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CNPJ: 07 629 52A/0A01'07
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Sõo BehatulôlMÁ

7.1.'1 - A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a

solicitaçáo de pagamento, assinada e carimbada pelo representanle.legal da

À.pr""L ". 
pa-pel timbrado, contendo o no do processo licitatório' as

informações para'crédato em conta corrente como: nome e número do Banco'

nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal

devidâmente âtesta, emitida se. rasura, em letra bêm legível' juntamentê com

cóoia do contrato. cópia da nota de empenho como também as dêmais

ããliãoãã 
"t,riiijaã"l 

ôertiricado de Regularidade de situaÉo do Fundo de

ôãiantia ao Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Debitos Trabalhistas -
õUóf, C.l.tiOao Niegativa de óebito junto á PÍevidêncra Sociâ|.-^CND' Certidâo

óonirntã rlàããiiru õ" Débitos Relatiíos a Tributos FedeÍais e à Dívida Ativâ da

Únião, 
"rp"ãio" 

por órgáos da Secretaria da Receita Fedêral do Brasil e da

Ér.""ri"ãJri" ôeial da iazenda Nacional, e certidões negativas -de 
débitos

;;;ã;;; p;r;;gã"" das secretarias de Fazenda do Estado e do lvunicipio'

7.2 - Como condiÉo para Administração efetuar o pagamento' a licitante

vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitaÉo;

7.3 - O recebimento não exclui a íesponsabilidade da Contralada pelo perfeito

oesemoentro- io mateflal ÍoÍnecido àO"iOo-rn" sanaí quaisquer iríegularidades

detectâdas quando da utrlizaÇão do reÍerido matenal;

7.4 - A nota íiscal/fatura deverá ser emitida pela pópria Contratada'

obrioatoriamentecomonÚmeíodeinscriçáonoCNPJcomqueÍoicadastrâdono
il:;;H;a à; ;o"lt,l-J" tà,n"""aot"i d" cât"t" À/unicipal de sáo Beínardo'

:;HiJi" ;d" or- rlitã ai Êmpentro e do contÍato' náo se admitindo notas

ã"*i"iÀà" ãíitio"s com outro cilPJ, mesmo de Ílliais ou da matriz'

08 - CRONOGRAMA DE DESEÍUIBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será mensal no valor esÍmando de

-, 
"o-nior.." 

quántiútivo solicitado, nos têrmos da alínea "b'' inciso XIV do ârt'

da Lei Fedêral n'8.666/93.

5i
NI
o

R$
40,
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PREGÃO PRESENCIAL N'-/20'.t9 - CPL

ANÉXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

câmara Municipalde São Bernardo
Ài.,êôúlãdÀd ÉenN,IANENrE DE LrcrÍAÇÃo - cPL

Ref.: PREGÃO N'-/20í9 - CPUCMSB

Na qualidade de

inscrita no CNPJ sob o
representante legal da empresa - ,

credenciamos o sr'
e do CPF n'- oortâdor da Cl n" -........--- e oo urr rr'

---aru 

^*r,iô"""i"" 
ticlta o em retetencia' com poderes

,-- -^-..-:.-. . .-.,,Í<ô ê ôrátrcâr todos o§u"'" ''"" '*'";;;;;;'i]àn'nàiát u 
""""o 

e praticar todos o§
para formular oÍertas. lances de preço __ )^ .^^.écàõt^A^[;;É;;;ü";;i"" "o ""'tá'" "' 

nome da representada'

Local e data

Nome e assinatura do r€presentante legel
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PRE PneSrNClLt- t't' 12019 - CPL

ANEXO lll

DECLARAÇÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N" /20í9 - CPL

A empresa ......, inscrita no CNPJ n'" " " ' por

intermédio de seu representante legal o (a) S(a).. """" --::':-: '
portador (a) da Cl n".............. . e do CPF no "" ' "" "" " ', OECLARA' sob as

S"nioes ààrinistr"tlvas cabíveis e sob as penas da lei, êm especial o art 299 do

Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a êmprêger agentes incapazes 9u. r:l^atiYlm:nle, incapazes;
' 

"in"áànt" 
o oispoú no lÃciso V do Aà 27 da Ler no 8'666' de 21 de junho de

ióAà, a"r""cia" peta Lei n" 9.854' de 27 de outubro de '1999' que não possui

em ie, quaato <ie pessoal empÍegado(s) com menos de 18(dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insaúbre, e em qualquer trabalho menorês de '16

{dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (qualoze)' em

à"riiÁã" á. O'"pósto no inciso XxXlll do Artigo 7o da constituição Federal

de 1988.

2\ Ouanto a condiçâo iiE/EPP/COOP, esta empresa está excluída das-' 
i"aãià-". 

""""t""ié" 
na re, cotnptemtnlat no 14712014 e: na presente data' é

considerada:

) MIcROEMPRESA, coníorme Lei Complemenlat n" 14712014-'

í ÉüÉàesÀoiÉeôÚeruo poare, conrorme Lei complementat n' 1472014'

íõóOpÉmffve. conforme artigo 34 da Ler Federal no 11.48812007 '

) Não é l/Ei ÉPP/COOP.

Ouanto ao plono conhecimento e atendimênto às exigôncias de

i;lii;çã.; qie 
"sta "rp,e"" 

atende a todos os requisitos de habilitaçáo'

6ãrn 
"ãi',o 

' uir.""nta sua prcposta com indicaçáo do objeto e do preço

oíerecido os quais atendem plenamente âo Edital'

Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitari nos termos do artigo 32'

§z o da Lei Federal n." 8.666i93, que até a presente data nenhum íato ocoíreu

iue a inabilite a paírcipaÍ do PREGÃO em epigraÍe " 
q'."::lk"-:Ll":

existe nenhum peáido de falência ou concordata' Declara' outrossim' connecer

na íntêgra o Edital e quê se submete a todos os seus termos'

a. Declara ainda. nos lermos do artigo 9' lll da Lei Federal n'o 8 666/93'

que não possui em seu quadro funcional seÍvidor pÚblico ou olngenle

ãé órgão or.r entrdade contratânte ou Íespon:áY"l q:l",li"'i19"::---^, -b. Declía também, nos termos do artigo 9", I e ll' da Lei Fedeíal n'o

8-666/93, que não incide em suas hipótêses vedadas'

3)

4)

idãE"-ÉMl*-
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aülESTÁDO DO MÁMNILIO
CAMÁR{ MLIN|CIPÀL DE SÃO BERNASDO

CNPJ: A7 629 52A/0A01'07
Rua Corego testorn2lS C.nno, CEP: ó5 550 040

Sào EenanlolM)1

SIEuarúoãêlaboraçào independente de proposta:

a) A proposta anexa Íoielaborada de maneira independente (pelo licitante)' e que
' o contêúdo da proposta anexa nâo foi, no todo ou em parte' dirêtâ ou

inOiààr"nt", iniormado a, discutido com ou recebido de qualquer outro

prrrlãipà"i" potencial ou de fato da (identificaÉo da licitaçáo)' por qualqueÍ

meio ou Por qualquer Pessoa;
u) Àinienéo aé apieseÀtar a proposta anexa nâo foi informada a' discutido com
' o, r"""'bido d" qr"lquêr outro participante Potencial ou de fâto da (identificaçáo

da licitação), por qualquer meio ou poí qualquer pessoâ:

c) Ore naà teniou ior qualquer meio ou por qualqueí pessoa influir.na decisáo-' 
;;--q;;-lq;", outro padrclpante potenclat àu de fato da (identificaÉo da

licitação) quanto a participar ou nâo da reíerida licitaçáo;

ol ôráã ánt"uao da proposta anexa não será' no todo ou em parte' dirêta ou
' inàiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante

liü"ãài ã,]-à" Lt" da (identificaÉo dâ licitação) antes da adjudicaÇão do

objeto da íeferida licitação;

"t àr.iã à 
"ont"lao 

da pioposta anexâ não foi' no todo ou em Parte' 
. 
direta ou

-' ilãir.i"Ã".á iníoímado a, discuiido com ou recebido de qualquer integrante

;; í^rdáô licilentê) antes da aberlura oficial das propostas;

0 oU;liã 
';l;;1,"i"-"i"nt" 

do teor e da extensão desta declaraçáo e que

' áàtem ptenos poderes e inÍormações para firmá-la'

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

lobse*ação: em caso'ii-àt,,o. u""i'Jáà tàsiár" u cima - Esta deÇlaraçio deverá

' 'ser emitida em papetque identilique o órgáo @u empresa) emtssorl
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PREG pneselrctal tt" 12019 - CPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂi,ARA i,IUNICIPAL DE SÃO BERNAROO /MA
Rua do Norte. n" 140, Centro, CEP n" 65.430-000, Sáo Bemardo - i,/lA

ATT: COI\4ISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CP

Hr" ao t'tort", no 140, Centro, CEP n" 65.430-000, Sáo Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL No 

-/20í9 

- CPL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciaçâo de V Sa proposta nos

assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e

estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
nqzÃo soctnL,
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

termos descritos abaixo,
as demais obrigaçôes

UNIDADE DE

MEOIDA

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSÍA:
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS OA EMPRESA:

ã. ií;ôRMÁçóÉa óõ nepneseNralre QUÉ ASSINARÁ o coNrRAro (Nome'

RG, CPF, Éndêreço).

Local, data e assinâtura.
e oo se,r àpresentante legal, com a devida identificação o

qualificação)
(nome da empíesa
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PREGÃO PRESENCTAL No _/2019 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON" /2oI9/CÂMARA

TERMO DE CONTRÂTO QUE ENTRÉ SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EÍÚPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEiIANDÂ, OE

MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERESSE DA
CÂMARA ÍIIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNAROO/MA, iNSCTiIA NO CAdASITO NACiONAI dE

Pessoas Jurídicas sob o nô 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor

n'21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, portador dâ cartêira de identidade no ...... e do

CPF n' residente ê domiciliado na nesta Cidade e a empÍesa

_inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do lúinistério da

Fazenda sob o no estabelecida (insêÍir onder6ço completo), neste ato

denominada CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senhor(a)
(qualiÍicaçâo do signatário do contrato), inscíito no Cadastro de Pessoa Física -
CPF, sob o_, portador do R.G. n'_de acordo com a representação legal que

lhe é outorgada por _(inserir qual dos instrumentos: procuraçãorcontrato
sociâl/êslâtulô social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato dêcorrênte dá

lacitaÉo na modalidade Pregão Presencial n." 12019 e do PÍocesso
Administrativo n.o 007/2019, com fundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993, da Lei no 10.520, de '17 de julho de 2002 e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçõesi

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.'l . Constitui objeto do presente contrato a Contrataçâo de pessoa jurídica
para o fornêcimento, sob demanda, de Material de expêdiente de interesse da Câmara
N,4unicipalde São Bernardo, conforme as especificaçôes constantes do Projeto Básico,
que integrou o Edital do Pregão Presencial n' /20í9 - CPL da Câmara,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo n"

12019.

í.1, Discriminaçao do objetol
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ESTÀT'O DO MÀKANHÃO
CÀMAR,4 MUNICTPÀL DE S,1O BERNÀRI'O

('.\PJ: a7 629.520 00Al-41
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
ã.t. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/í220í9 contados

da assinatura do cãntíato, prorrogável na forma do art. 57, §1o, da Lei no 8 666' de

1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3,1. O valor do presênte Termo de Contrato e de R$ ' ' '' '( ')'
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído

mãns"tmente de forma equitãtiva alé 31t1212019, conforme quantitativo solicitado

i"ào á"r"na"l, nos termos da alínea "b", inciso xlv do art' 40, da Lei Federal no

8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesa§ ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execuçáo contratual, inclusivê tributos e/ou impostos'

encaÍgos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidente§'

taxá d"e administraçao, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral

do objeto da contratação.

4. cúUSULA QUARTA _ DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
4.í. A" d""p"""" decorrenteJ desta cóntrataÉo estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento do Câmara, para o exercicio de

2019, na classificação abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CúUSULA OUINTA - PAGAMENTO
5.í.O pagamento será Íeito pela Câmara lúunicipal de São Bernârdo/MA em

moeda co;ente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica' direto na

Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (kinta) dias após a data do

recebimento deíinitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota

Fiscal ou Fatura;
5.í.í. A CONTMÍADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitação

de pâgamento, assinada e carimbadâ pelo representante legal da emprêsa êm

papel-timbrado, contendo o no do processo licitatorio' as informações paÍâ

ol.édito "- oonta coÍrente como: nome e número do Banco, nome e número da

Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta'

.i'ritidu ".. rasura, em letrê bem legível juntamente com cópia do contrato'

iopü aa nota de empenho como tãmbém as demais certidões atualizadas:

õártiii""ao de Regula;idade de situaÉo do Fundo de Gaíantia-do. Tempo de

õã*iço - fCfs, cã.tidão de Debrtos T;abalhtstas - CNDT, Certidão Nêgativa de

óãUità junto a Previdência Social - CND. Certidão Conjunta Negativa de Débitos

@------ - . r. *,t

sl
a0l
Gl

ITEM DESCRTÇAO/

ESPE6IFICAÇÀO

MODELO/
FABRICANTE

UNIDAOE DE
MEDIDA

QUÂNTI
DADE

VÂLOR UNIT VALOR ÍOTAL

1

2
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Relativos a Tributos Fedêrâis ê à Dívida Ativa da Uôião, êxpedida por órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procurâdoria Geral da Fazenda
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias
de Fazênda do Estado e do Município.

5,2. Como condição paru Admínistraçáo efetuar o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçoes de habilitação;
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quai§quer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5.4. A nota Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, iunlo áo

Banco 

-, 

agência no 

-; 

e conta coÍente no 

-

6. CúUSULA SEXTA _ REAJUSTE E ALTERAçÕES
6.í, O preço contratado e fixo e inêajustável.
6.2, Eventuais alterações contÍatuâis reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei

no 8.666, de '1993.

6.3. A CONTRATADA é obragada a aceitar, nas mêsmas condições contratuais' os

acréscimos ou supressões que se fizerem necêssários, até o limite de 25olo (vinte

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6,4. As supressôes resultantes dê acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIIIIENTO DO OBJETO
7-1. O Wazo de entrega do obieto deverá ser realizÀdo, parcelado em DUAS

ETAPAS, de acordo com as necessidades 6 quantitativo solicitado pela

CONTMTANTE durante o período de vigência do contrâto.
7.í.1. o material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na

sede da CâmaÍa Municipal de Sâo Bernardo - irA, localizada na Av. Joâo )(Xlll,
S/N, Bairro Centro, São Bernardo/MA, CEP 65.398-000, aos cuidados do
Supervisor do setor competente de Segunda a Seía das 8:00hs às '13:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Rêfêrência, documento intêgrantê ê apenso â êste contrato

8. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALIZAÇÃO
8,í.4 fiscalização da execuçâo do objeto será efetuada por RepÍeseniante
designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRÀTADA
g.í.As obrigaçõês dâ CONTRATANTE e da CONÍRATADA são aquelâs
previstas no Termo de Referência.

í0. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÔES ADMINISTRATIVAS
'10.1 Comete infraÉo administrativa nos termos da Lei n" 8.666, dê'1993 ê

da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada quel
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10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em dêcorrência da contratação;

10.1.2 ensejar o retardamênto da execução do objeto;
'10.1.3 fraudâr na execução do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
'10.1.5 cometer Íraude fiscal:
10.1.6 náo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no

subitem acimâ ficará sujeita, sem prciuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que náo
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula trê§ por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cênto) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecuÉo parcial, a multa compensatória' no

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de Íorma proporcional
à obrigação inadimplidâ;
10.3.3 suspensão de licitar e impedamento de contratar com o órgão
entidade ou unidade administrativa pelâ qual a Administração Pública
opera e atuâ concrelamente, pelo prâzo de até dois ânos;
10.3.4 impedimento de liôitar e contratar com a Câmarâ lúunicipal de
São Bernârdo/MA com o consequenlê dêscredenciâmênto no Sistêma de
Cadastro Próprio da CÂN.4ARA pelo prazo de até cinco anos;
'10.3.5 declaÍaçâo de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própÍia

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarciÍ a Contrâtânte pelos prejuízos causados;

10.4 Tambem Íicam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no

8.666, de 1993, a Conkâtada quêi
10.4.1 tenha sofrido condenaçáo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude Íiscâl no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitração;

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

10.5 A aplicação de qualquêr das penalidades previstas reâlizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
contratadâ, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levaÉ em
consideraÇão a gravidade de condute do inírator. o cârátêr educativo da pena.
bem como o dano causado à AdministraÉo, obsêrvado o princípio da
proporcionalidade.
10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema dê

Cadastro Próprio da CAI/IARA.
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1í. CLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rêscindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, com as consêquências indicadas no
art. 80 da mesma Lei. sem prêluízo das sançôes aplicávers
11.2. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados_ pela nova pessoa iurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitaçáo original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condiçôes do conkato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrâto.
11.3. Os câsos de rescisáo contratual sêrão formalmente motivâdos,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA rêconhece os direitos da CONTRATANTE êm caso
de rescisâo administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993-
11-5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

'1'1.5-'1. BalanÇo dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
'I l .5.2. Relação dos pagamentos já eíetuados ê ainda devidos;
1 1.5.3. lndenizaçôes e multas.

42. CLÁUSULÂ DÉcIMÂ SEGUNDA _ VEDAÇoES
12.1 É vedado à CONTMTADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaÉo financêiÍa;
12.1.2. interromper a execuçáo contratual sob alogaçáo de
inadimplemenlo por parte da CONTRÂTANTE, salvo nos casos previstos
em lei
12.1.3. Subcontratar.

CLÁUSULA oÉcITIA TERcEIRA - Dos cAsos oMIsSoS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pelâ CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, de '1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais
normas gêrais de licitações e contÍatos âdministrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉcIMA oUARTA _ PUBLICAçÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação dêste
instrumento, por extrato, no Diário OÍicial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.66ô, de '199s.

cLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - FoRo
15.'1. O Foro para solucionar oô litígios que decorrerem da execução dêste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o lúunicípio de São
Bemardo/MA.

,í 3.

14.

15.
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Pata fltmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato íoi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado ordem, vai assinado
pelos contraentes

TANTE
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