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ESTADo Do MARÁNEÃq
CÁMARÁ M u NICIPAL DE sÃo BERNÀRDo

CI]PJ: 07-ó29 52A/AAA|-07
Rua ('ôheeó Nqtot ,'215-Cekíro- CEP: ó5.550-AU)

Sao Bettur.ló/MÁ

PREGAO PRESENCIAL NO OO5/2019 _ CPL

EDITAL

PROC. ADM. No. 007/2019

OBJETO: Conhatação de pessoa juÍídica parâ o foínecimênto, sob demanda, de
material dê êxpediente de interesse da Câmara l\,lunicipalde Sáo Beínardo.

ORGÃO LtCITADOR: Cámara tvlunicipât de São Bernardo/t\4A

DATA DA SESSAO PUBLICA: 10/04/20í9

HORA: 08:00 hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL da CâmaÍa Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEP n" 65.550-000, São Bêrnardo/MA

Pregoeira da CâmaÍa Municipal de São Bernardo: RENATA Lll\4A FERREIRA
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aESIADO DOMAKANHÃO

CÀMAM MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO
CI\PJ: 07 629. 520/0001-07

Rud Canegô t"6tor ,'215 -Centro, CEP: ó5 550 000.
Sào BPtm,lnlVÁ

PREGÃO PRESENCIAL N. oo5/20í9 - cPL

EDITAL

PROC. ADM. No. 007/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo, inscrita no Cadastro
Nacionalde Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520t0001-07 , sediada na Rua Conogo
Nestor no21s-Cêntro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do pregoeira
da Comissão Permanênte de Licitação de São Bernardo, designada pela portaria no
005/20í9, assinada em 25 de janeiro de 2018, e pubticada no ákio Municipal no dia .lg
de fevêrêiro de 2019, lêva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação nâ
modalidade PREGÃO PRESENCTAL, do tipo menor preço por LOTE, co;forme
descrito neste Editale seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei no .r0.520,

de '17 de julho de 2002, Decreto no 3.555, de 8 de agosto dê 2000, da Lei Comptementar
n' 123, de 14 dê dezembro de 2006, da Lêi no 11.488, de 15 dê junho de 2OO,l, do
Decreto n' 6.204, de 05 de sêtêmbro de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no
8.666, de 2'1 de junho dê '1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de reatização do pregão terá início às 08:00 hs do dia
í0 de abril de 20í9, devendo os envelopes, contendo a proposta de preços e a
Documentação de Habilitâção_para o objeto deÍinido nêste Editale rêspectivos Ànexos,
ser entregues na COMISSAO PERMANENTE DE L|CITAÇÃO.CPL, situada na
Comissão Permanente de Licitação/CPl da Câmaía Municipal, localizada na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/l\IA, na data e horário
acima mencionados.

,I, DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de pessoa iuídica para o
fornecimênto, sob demanda, dê material dê expêdiente de intêÍesse da Câmara
Municipal de São BernaÍdo, conforme especificações constantes do Termo de
Refêrênciâ - ANEXO l, parte integrante deste Editat.

1.2. O valor global êstimado desta ticitação é de R$ 24.903,36 (vinte e quatro mit,
novecentos e três reais e oitenta e sêis centavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Participação de emprêsas, cujos Íamos de atividades sejâm compatíveis com o
objeto licitado e que atêndam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
ê rêquisitos mínimos dê clássificação das propostas, constantê deste Edital e seus
Anexos.

2.2. A paÉicipa.são leste Pre-qão é EXCLUSIVA a microemoresas. emoresas de
oeouêno ooÉe (conforme Lêi Complêmentar no i23. dê í4 de dêzembro dê 1006:
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nos termoa do artiqo 48. lnciso l, alterêde BClaLCiComplementar no í47, dê 07 de
aoosto de 20í4). cuio ramo de atividade compativel com o obieto licitado e que
atêndam a todas as exioências. inclusive quanto à documentaçâo e requisitos
mínimos dê classificacão das Drooostas. constante deste Edital ê sêus Anexoa.

2.3. Não serão admitidas na licitêção as empresas punidas, no ámbito da Administração
Pública, com as sançôes que abârquem a Administrâção pública Municipâl prescritas
no art. 7o da Lei Federal no 10.520102, bem como os incisos lll e lV do art. 87 da Lei
Federal no 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurco de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituição, emprêsas estíângeiras que não funcionem no paÍs,
empresas que possuam, enke seus sócios, servidorês públicos da Câmara Municipal
de São Bêrnerdo, bem como aquêles quetênham sido declarados inidôneos para licitar
ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitâr ê conlratar pêla AdministÍaçáo Pública da Cámara Municipal de Sáo
BernaÍdo. (art. 9 da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAçÃO E OO CREOENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.1. Nâ fase de crêdênciâmento o interessado deverá credenciar-se ê, sê for o caso,
comprovar â existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
a prátjca de todos os demais atos inerentes a este Pregão presencial.

3.1.1. até o inicio do horário da sessão, o Pregoeiro ou, poí delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao crêdenciamento dos licitantes ou dos representantes logais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a p.ática de todos os demais atos inerentes ao pregão,
observando-se ainda quê:

a) Nã0 será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mêsmo certame: e

b) Náo será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponentê;

3.2. O licitânte inteíessâdo deverá se apresentar ao pregoeiro ou â equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento que o credêncie a participar deste procedimênto licitatório e a responder por
sua representada, devêndo, ainda, no ato de entregâ dos ênvêlopes, identiÍicãr-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalentê, com copia do
respectivo documento.

3.2.'1. O credenciamento faÊse-á por meio de inskumento público de procuraçâo ou
instrumento pârticular, ou por Carta Crêdêncial, firmada peto signatário da proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste

Ecd rlâii:aãins.M p.e,s** 
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Edital, com poderês para formular ofêrtas e lances de preÇos e praticar todos os demais
atos pertinêntes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de pÍocuração, público ou pâíticular, ou Carta Credêncial (ANEXO
ll), deverá êstaÍ acompanhado de cópia dos seguintes documentosi

a) ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamênte registrado, em se tratando de sociedades
comêrciais e, no caso de sociedades por açôês, acompanhado dê documêntos de
elêiçõês de seus administradores, no qual estejam expressos sêus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura;

b) Cópiâ da Cédula de ldêntidade ou outro documento oÍicial quê contenha Íoto do
representantê da empresa interêssada.

3.4. Os documentosde credenciamênto serão conferidos pêlo PregoeiÍo, a cada Sessão
Pública rêalizada.

3.5. Após o credenciamento, sêrá declarada a abêrtura da sessão e não mâis sêrão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

3.6. O credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública Íealizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de quê trata o subitem 3.1. A falta
desse documento somente impedirá que o representantê da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer reprêsentada por seu sócio ou dirigente, Íica dispensada
do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.í, dêvêndo comprovar esta
qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem 3.3 alineas ,,a,,e

3.9. Não será admitida a participação de dois representantês paía a mesma emprêsa e
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deveíão apresentar Declaração, em sêpârado dos envelopês, de
enquadramento no art. 30 da Lei Complemenlat no. 14712014. no caso dê microempresa
ou empresa de pequêno porte e também para as cooperativas, conformê modêlo
constate do Anêxo ll deste Edital. A não entrega da rêfêrida Declaração indicaíá que a
licitante optou por não utilizar os bênêficios prevrstos na Lei Óomplemêntar no.
147 t2014.

3.10.1. As N/lE/EPP/COOP deverão comprovar a declaraÇão do itêm antêrior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a CeÉidão de Enquadramento como MicÍoempresa ou
Empresa de Pêquêno Porlê, somente pera êÍeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
ComplementaÍ n' 123, de 1411il2006, emitida nos têrmos do art. 8. dâ tnstrução
Normativa do Departâmento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n. 103, de
3010412001, pêlo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pêrtêncentes a êsta categoria empresârial.
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3.11. Os Licitantes dêverão apresêntar a declaração exigida no item 7.3 6.

3.'12. Da Ordem dos Procedimentos:

3.í2.'1. A sessão do certame observará os seguintês procedimentos:
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessâo
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, ClassiÍicação das Propostas de PÍeços ê Fase de Lances;
e) Do benefício às microempresas e empresas de pêqueno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação dâ Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃo Dos ENVELoPES

4.1. A P.opostã de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmênte pelo rêpresentante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e Íubricados no Íecho
e contendo em suas partês e)dernas e frontais, êm caracteres destacados, além da
râzão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃo PRESENCIAL NO OO5/2019
oRcÃo LtctÍaDoR: coMrssÃo PERMANENTE oE LlclrAçÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
oATA: 10/04/20í 9
NOME DA EMPRESA LICITANÍE

ENVELOPE N' 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçAO
PREGÃo PRESENCIaL No ooí20í9
oRGÃo LIcITADoR: coMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
LOCAL: SÃO BERNAROO/MA
DATA: í0l0,U20í9
NOME DA EMPRESA LICITANÍE

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

4.3. Após a enkega dos envelopes, aquele indicado como 'DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO' seÍá rubricado pelo Pregoeiro, êquipe de apoio e os Íepresentantes
crêdênciados das licitantês.

4.4. Os envelopes deverão conler, obrigatoriamênte, a documentação em oraginal ou

cópia prêviamente autenticada poÍ cartório competentê ou por sêrvidor da CPL (até

P
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vinte e quatro horas antes da realização do ceÍtame), ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exagências do presente Edital ou que Íorem
omissas ou apresentem irrêgularidades ou dêfêitos capazes de diÍicultar o julgamênto,
serão dêsclassiÍicadas.

4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou enkegues em
outros setoÍes que não seja o êspecificado no preâmbulo do Édital.

4.7. lndependentêmênte dê declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presenle Edital de Pregão e sêus Anexos.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A PÍoposta de Preços deverá ser apresentada em O1 (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corÍentê, sem emendas, rasuras ou enkelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as Íolhas pelo representante legal do licitânte proponente, com o
seguinte conteúdo, de apresêntação obrigatóÍia:

â) Número do Pregão, razão social do proponentê, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço êlêtrônico (ê-mail), este último sê houver, pâre
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta corrente para Íins de pagamento;

b) Nome completo do responsável pêla assinatura do contralo, númêros do CpF e
Carteira dê ldentidade e cargo na êmpresa;

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação do LOTE e tTE[,1
cotados, em conformidade com ês especifacaçôes do Termo de ReÍêrência - ANEXO
I deste Edital:

d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucÍo, todas as despesas e custos, como por exêmplo: transportes,
tributos de qualquer nâtu@za ê todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execução do objeto da presênte licitação;

f) Prazo de validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da datâ da
sessão de abertura dos Envelopes;

g) Prazo de execução: de acordo com Termo de Rêfêrência.

g.'1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias
consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitado-

@



t
ESIADO DO MARÀNHÀO

CAMÀM M(JNICIPÀL DE SÃO BERNARDO
CNPJ: 07-629 5)0/0001 07

RM Caneea Nato/ ,'215 -Cenio, CEP:65 550-000
Sõo Bemrdolltl.4

'li
001
(ü

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecêrá fixo e irreajustável.
5.4. A êprêsentação da Proposta implicará na plena acêitaçâo, por paÍte do licitante,
das condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5 O licitante que nâo mantiver sua Proposta Íicará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos ê despesas dirêtos orr indiretos omitidos da proposta ou
incorretamênte cotados, sêrão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviÇos ser
foínecidos sem quaisquer ônus adrcionais.

6. OO JULGÂMENTO OAS PROPOSÍAS

6.1. Serão proclamados, pelo Prêgoeiío, os licitantes que apresentarem as propostas
de menoÍ preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até íO%
(dez por cento) superjores, dispostos em ordem cÍescente, parâ que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não Íorem identiflcadas, no minimo, kês propostas escritas com preços em
conÍormidadê com o definido no subitem ânterioÍ, o Pregoêiro fará o ordenamênto das
melhores ofertas, até o máximo de kês, colocadas em ordem crescentê, quaisquer quê
sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitêns anteriores sêrá dada
oportunidade pârê nova disputa, por meio de lancês verbais ê sucessivos. dê valores
distintos e dêcrescentes, para a escolhâ da proposta de menor valor.

6.4. Não poderá haver desistênciâ dos lances ofertados.

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

6.6. Encêrrados os lances, as propostas de microempÍese e dê êmpresas de
pequeno poÉe que se enconkarem na fajxa até 5olo acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocêdâ, devendo estas propone;tes ser
convocadas na ordem de classificaçáo, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oÍerta, inferior a da primeira colocada, vjsando o desempâte.

6.6.1. Aplica-se o disposto neste ilem somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classiícâda não têr sido apresentada por microemprêsa ou êmprêsâ de pequeno
Porte.

6.6.2. A microempresa ou a êmpresa dê pequeno porte mais bem classiÍicada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamênte inferaor à proposta do primeiro colocado,
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situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado
para a contratação, será adjudicado em seu favor o obieto deste pregão;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempíesa ou a emprêsa de pequeno porte mais bem
classiÍicada, na forma da subcondição antêrior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que poNentura se enquadrem na satuação descrita nesta condição, na
ordem classificatóaia, paíe o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de êquivaléncia dos vâlores apresentados pelas mtcroempresas ou
empresas de pequeno porteque se enconkem no intervalo estabelecido nesta condição,
o Pregoeiro Íaíá um soÍteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
apresentaçâo dâ oferta finat do desempate.

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do dirêito previsto na Lêi
Complementar nô 14712014;

6.6.6. Caso não haja interessados em exêrcer o direito dê preferência, o procedimênto
licitatório correrá seu curso normal.

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto eo objeto da proposta com o menor
preço, conforme dêfinido nestê Edital ê seus Anexos, decidindo motivadamentê a
respeito e divulgando o resultado dojulgamento.

6.9. Sendo aceitável a oÍerta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para eÍêito de habilitação. Câso contrário o pregoeiro
examinará as oÍêrtas subseqüentes, na ordem de ctassificação, até a apuração dé uma
proposia que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor nessa fase.

6.'10. Vêrificándo-se discordâncja entre o preço unitário e o total da proposta
prevalecêrá o primeiro, sendo conigido o preço total; ocorrendo divergência enire os
valores numéricos e os por extenso, predominarão os últjmos, indepen-dentemente de
consulta ao licitante.

6_1 1_ Caso tenha ocorrido lance, a proposta de preços, ajustada ao lance Íinal, dêvêrá
ser protocolada nâ CpL da CâmaÍs, no pra2o de 4g (quâÍênta ê oito) horas. contado
da lavratura da ata.

6.12- SeÍão desclassificadas aquelas
6.12.1. AoresentâÍem valores acima
itens ê valor global;

6.12.2. Não atenderem às exigências

propostas quet
do máximo estabelêcido no Edital, englobando

do presente Edital e seus Anexos;

6.12.3. Forem omissas ou as que apíesêntem irrêgularidadês ou falhas capazes dê
dificultaí o julgamento;
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6.'12.4. Que contenham pÍeços manifêstâmente inexequíveis, assim considerados
aqueles quê não venham a ter demonstrado sua viabilidade por mêio de documentaÉo
que comprovê que os custos são coêrentes com os praticados no mêrcado.

6.'13. Sê a proposta escrita dê Mênor Preço não for aceitável ou se a íespectiva licitante
desatendeÍ às exigências habilitatórias, será examinada a oferta sêguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na
ordem de classiÍicâção, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atênda às
condições deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar di.etamente com a licitante detentora da proposta de
menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reunião lavraÊse-á ata circunstanciada, ôa qual serão registradas as
ocorrências relêvantes e que, aofinal, sêrá assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes
da equipe dê apoio e pelos represêntântes dos proponentês presêntes.

6.16. O licitantê declarado vencêdor deverá encâminhar (ou âpresentar) a propostâ de
prêço
adequada ao último lance, no prazo dê 02 (dois) dias, contado da assinatura dê ata de
sêssão.

6.16.'1. Os documentos poderão seÍ remetidos por meio digital, podendo ser solicitados

originai ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
PÍegoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autênticadas, caso sêjam solicitados, devêrâo ser
encaminhados ao órgão licitante.

6.16.3. O licitante que abândonar o certame, deixândo de enviar a documentaçáo
indicadâ nesta seção, sêrá desclassificâdo e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.

6.16.4- O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o pÍeço total ofeíado for aceitável, mas os preços
unitários quê compõem necêssitêm de ajustes aos valoíes estimados pelo óRGÃO
LICITANTE. O ajuste da proposta não podêrá implicar aumento do seu valor global.

6.16.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justiftcar eventuais
irregularidades apontadas pêlo Pregoeiro.

6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteraçáo de preços
unitários pelo licitante obseívando-se: (epenas se houver divisão em lotes ou itens)

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menorês ou iguais aos prêços unitários da píoposta inicial;

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

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

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação dê Habilitaçâo deverá serêntÍegue em O1 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, adentificado conforme o indicado no item
4.1 dêste Edital.

7.1.'1. As declarações e oukos documentos julgados necêssários à habilitaçáo,
produzidos pelo pÍóprio licitante, deverão conteí data, identificaçâo ê assinatura do
titular da empresa ou do seu reprêsêntante legal.

7.2. Encetlada a etapâ competitiva e ordenadas as oÍertas, o pregoeiro procedêrá à
abertura do invólucro contêndo os documêntos de habilitação do licitante que
apresêntou a melhor proposta, procedêndo a sua habilitaÇáo ou inabilitação.

7.3. A participação no presente procêdimento licitatório íêquer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no quê se reÍere à:

7.3.'1. Habllitaçâo Jurídica, que será comprovada mêdiante a apresentaÉo da
seguinte documentação:

a) prova de registro comercial, no cáso de empresa individuâl;

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

c) no cáso de Sociêdades simples o ato constitttjvo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documehtos)
acompanhado da pÍova dê Drretoria êm exercício;

d) decreto de autorizãção, em se tratando de empíesâ ou sociêdade eskângeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento õxpedido
pelo órgão competênte, quando a atividade assjm o exigir

7-3.2. Regularidade Fiscal, que sêrá comprovada mediante a apÍesentaÉo dos
sêguintes documentos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional dê pessoa Jurídica (CNPJ);

M
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b) Prova de inscrição no CadastÍo de Contribuinles Estadual ou Municlpal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, peítinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Ptoua de rêgularidade pêrante a Fazênda Federal. Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do lacitante, que será realizada da sêguinte forma:

a) Fazenda Fedêral: âpresentação de Certidão Conjunta Negâtiva de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretariâ da Receita Federaldo Brasil (RFB) e pro6uradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as conkibuições sociats
previstas nas alíneas a a d, do parágraÍo único, do art. 11, da Lei no A.2j2, de 1gg1l

a.1) O licjtante poderá, em substituição à certidáo mencionada na alínea c.1, apresentar
as sêguintes certidões conjuntamente, desde quê tênham sido expedidas até o dia 2 de
novembro de 2014 e êstejam dentro do prazo de vatidadê netas indicados: Certidão
Nêgativa de Débito ou a Cêrtidão Positiva com efêitô negativo referente à ContribuiÉo
Previdenciária e às dê Terceiros, expedida pêla Secretaria da Receita Federaldo Bàsil
(RFB) e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos rêtativos a Tributos Fedêrais e a
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e procurâdoriá-Gerêl dã Fazenoa
Nacional(PGFN);

b) Fa2enda Estadual: apÍesentação da Certidão Nêgativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Operaçôes
relativas à Clículação de Mercadorias e sobre prêstações dê Serviços de T;ansporte
lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - lCi.4S, expedida óeb Secretaria de
Estado de Fazênda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de quê o licitante, em
razáo do objeto social, está isento de inscrição estaduat;

c) Fazenda Municipal apÍesentaçâo da Cêrtidão Negativa de Débitos (e débitos em
divrda ativa). ou Certdão Positrva com efeito de Negatva, do lmposto sobíe Serviços
de Quâlquer Nâtureza - lSS, ou, se for o caso, certidãà comprobatària de quê o licitante,
em razâo do objêto social, êstá asento de inscÍição municipal;

d) Certiílcado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débatos Trabathistás (CNOT) ou da
Certidáo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos eÍeitos da CNóT.

7.3.3. As microempreaas e empresas de pequeno porte deverào apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovaçáo de rêgulaíidade íscal relacionadas
no item 7-.3.2, mesmo que esta apresente alguma rest;ção, assegurado, iooàr,a, oprazo dê 05_(cinco) dies úteis, cujo termo iniciát corresponierá ao Ãomento em que oproponente for declarado o vencedordo certame, prorrogável por igual período, a cíitérioda adminiskaçáo púbtica, para a regularização aa ãocumentãçao, p"g"ínento ou
paÍcelamento do débito e emissáo de eventuais certidões negativàs ou frsiwas com
êfeito de certidão negativâ (an. 42, s.to, LC 123106).
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7.3.3.'1. Este benefício será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no gubitem 3,í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicará em dêcadência do direito à contrátação, bem como a apli6açáo da suspensão
de licitar e contratar com a Administração pelo peÍíodo de até 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificaçáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçáo.

7.3.4. Quâlificação Econômico-Financeira, que será comprovada mêdiantê a
apresentação dos seguinles documêntos.

a) Balanço patrimoniale demonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis
e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços
provasórios, em que êstejam Íegistrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez CoÍrente (lLC) igual ou superior
a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresêntarem resultado menor do que um (1,0) om qualquêr dos
índices referidos âdma, deverão comprovar o cápital mínimo ou patrimônio líquido igual
ou supedor a dez por cento (10%) do valor estimado da contÍatação.

a.2) Excetuâ-se da exigêncja da êlínea anteraor o microempreêndedor individual (art. 1g
da LC 123/2006 clc a.1,. 1.179, § 2o CC) e as Macro e pequênas Empresas que
propuserem hâbilitaçâo êm licitaçôes cujo os objetos sejam para o fornecimênto para
pronta entrêga ou para locação de materaais (art_ 3ô do Dêcrêto Federal no 6.204l2OO.l).

a.3) As emprêsas com menos de um exercício Íinânceiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentaçâo do Balanço de Abertura, acompanha,-do do
Balanço Patrimonial e da Demonstraçâo do Resultado levantado com base no mês
imediatamente anterior à data de âpresentação da proposta.

ã.4) Seráo considerados acêitos como na forma da lei o balanço patrimonial ê
demonstraçôes contábeis assim apresentados:

L Publicados em DiáÍio OÍicial ou:
ll. Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll. Registrados na Junta Comêrcial da sede/domjcílio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro DiáÍio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sedê ou
domicílio da licitantê, nâ Íorma da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1o de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriaménte dos
Têrmos de Abertura e de Encerramento. Ouando íor aprêsentado o o,=riginal do Diário,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, Ítca dispensada ã inclusão, na
documêntáÇão, dos Têrmos dê Aberturâ ê de Encêrrâmêntô ào LivÍo êm questâo.
Y-9lstemâ Público de Escrituraçào Digitat - Sped - Contábil (DecÍeto Fêdêret no
6.02212001): nos têímos do art 20 da tnstrução Normatjva RFB nd 78712001 , dêvêndo
apresentaí reÍeridos documentos, devjdamênte assinados, na forma do s So do art. 1O
da lnstrução Normâtiva DNRC no 107/2008.
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicá, com data não
excedente a 60 (sessênta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A Qualiícação Técnica dos licitantes deveÍá ser compÍovada através de:

a) ATESTAOO de capacidade técnica Íornecido poÍ pessoas jurídicas de direito púbtico
ou.pdvado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compaflveis com o
objeto deste pregão.

7.3.6. Oeclaração Unificada que constará.

a) OeclaraÉo de que não emprega mênores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nom menorês de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
nâ condiÉo de aprendiz, a parlrr de quatoze anos, dê conÍormidade com o disposto na
da Lei Federal no 8.666/93. nos termos do ANEXO .

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaçâo neste certame,
inclusive na vigênciâ conúâtual, caso venhâ a ser contratêdo.

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

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

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido óraáo daAdministração Públaca Fedêrat ou de outros Estados, srrbstitui; t, ãã"rÃ"nto"
enumerados nos subltên9 7.3.í (,,a,,, .b", ,,c,, e ,,d,') e 7.3.2 (,,a,, e ..b,,).

7.5. Não haverá apresentação de amostra prévla ao contrato.

7.6. Não seÍâo aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos emsubstituição aos documentos requeridos no presente Editale áeus Anexos.

7.7.Se â documenlação de habrlitação nào esliver completâ ê coÍeta ou Contranarquaquer otspostttvo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar oproponênte inâbilitado.

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

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverâo ser entregues
:":I!:lf*-:9_" tfduÇão para tínsua portuguesa. efetu;da por tr"orroi irramàÃt"oo,e ramoem devdamente consulaíizac,os ou íegtslrados no cartório 'de tulos edocumentos.

7.í0. _Documentos de procedência eskangêira, mas emitidos em língua portuguesa,
também

R
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deveráo sêr aprêsentados devidamente consularizados ou registrados em cartóíio de
tltulos e documentos.

7.11. Em se tratando de Íilial, os documêntos de habilitação jurÍdicâ ê rêgularidade fiscal
deverâo estarem nome da Íilial, exceto aquêles que, pela própria naturêza, são emitidos
somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos ácima relacionados, necessários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autênticada por meio de
cartório competente, ou publicaçáo em órgâo da imprensa oficial ou por cópias, desde

_ que acompânhâdas dos originais paía conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7 í3. O CONTRATANTE não sê rêsponsebilizará por documenteção e proposta
enviados via postêl ou enkegues êm outros setores que não seja o especiÍicado no
Preámbulo do Edital.

7.14. A validade dos documêntos seíá a neles expressa, ou estabelecida em
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a mênos dê
(noventa) dias.

7.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadrâmento como microempresa ou empresa dê
pequeno porte sujeitará o licitante às sançóês previstas neste Edital.

8. DA IMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8 1. Qúalquer pessoa podêrá solicitar esclarêcimentos, provldências ou impugnar o ato
convocatório do Pregáo até 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para recebimento
das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgadâ na forma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser entregue
diretamente na COMISSAO PERMANENTE OE L|C|TAçÃO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no21s-CentÍo, CEPI 65.550-000, São Bemardo/t\4A, não tendo eÍeito
§uspênsivo.

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
Íealazação do certame.

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

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

8.4. A entrega da proposta, sem quê tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condiçóes nele
eslabelecidas.

lei,
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9. OOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Prêgoeiro nestê processo licitatório, podeíá o licitante, ao final da
sêssão pública mânifestar, imêdiâta e motivadâmente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razôes de recoÍrer.

9.2. A Íâlta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessáo destê Prêgão, importârá na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoêiro âo vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitação da trcitante.

9.4. Cientês os demais licitantes da manifesta intenção de recorrêr por parte de algum
dos conconentes, ícâm desde logo intimados a âpresentarem contra razôes também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisâo do pregoeiro dêvêrá ser entregue, no prazo
lêgal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem A.1.í, terá efeito suspensivo,
e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscêtÍveis dê aproveitamento.

9.6. Sê não reconsideíar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à considêração do Presidente da Cámara Municlpal de São Bêrnardo,
que proferiíá decisão definitiva antes da homotogação do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimêntais, o Prêsidente da Câmara Municipal de São Bernâ.do poderá
homologar este procedimento licatatório e determinar a contratação com a licitante
vencêdora.

í0. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTMTAÇÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora. a autoridade
compêlênte, poderá homologar este procedimênto licitatório e deteminar a contrataÉo
com a liciiante vêncedora.

í0.2. Após a homologâção do rêsultado da presente licitação, a Câmara Municipal dê
Sio Bêrnârdo convocerá a empresâ adiudicatáraa pâra. nà prâ2o máximo de 05 icinco)
dias úteis, assinar o Contrato, na formâ da minutâ âpresentáda no ANEXO lV, âdaptado
à proposla vencedora, sob pena dê decair o direito ao serviço, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 8'1 da Lei n. 8.666/93.
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'10.3. O prâzo da convocaÉo poderá seÍ prorrogado uma vez, por igualperíodo, quando
solicitado pela licitantê vêncêdora durante o seu tEtnscurso, desde que ocona motivo
justiflcado e aceito pela Administração.

'10.4. Quando a convocada não assinâr o Contrato no prazo e condições estabelecidos,
o Pregoeiro convocârá os licitantes remanêscêntes para reapresentarem os seus
Documentoa dê HabilitaÉo, devidamente atualizados, nos termos do item ? deste
Edital, em sessão pública, a se realizar êm hora e local previamênte inÍormados, na qual
o Prêgoeiro examinará a oferta subsequentê, vêriticando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponentê, na ordem de dassmcaÉo, e assim
sucessivamenle, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vêncedor e ele adjudicado o obieto do certame.

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

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

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

1í. DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

11.'1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias peta Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a aprêsentação da Fatura, Note Fiscal e atestados pelo setor
rêsponsávê|, acompânhâdâs das Certidôês Nêgativas dê Debitojunto eo INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Fedêral.

11.2. Não serão êfetuados quaisquer pagamentos enquanto perduraÍ pendência de
liquidação de obrigaçôes em virtude de pênalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

12. DOS PRAZOS E CONDTçOES OE EXECUçÃO OO OBJETO CONTRATADO

12.1. O contrato resultantê do processo licitâtório terá vigência até 3jtj2t2\1g
contados à partir da assinatura do contrato.

12.2. O prezo de execução se dará de acordo com o Termo de Referência.

12.3. Todâ proÍogação de prazo deverá ser justificada por êscrito e previamentê
autorizada pêlã Câmare Municipal de São BêrnaÍdo, devendo a solicitaÉo ser
êncaminhada até '15 (quinze) dias antêriorês ao vencimento do prazo de execução
estipulado.

@
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13. DAS SANÇoES AOMTNTSTRATTVAS

13.1. Em caso de atraso injustificâdo oa exêcução do contrato ou pela inexecução das
condições estabelecidas, ou execução insatisÍatória da PÍestação do serviço, atrasos,
omissões e outras fâlhas sujeitar-sê-á a CONTRÂTADA às seguintês penalidades:

13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimênto de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de
correçóes;

13.1.2. Multa, aplicâda nos seguintes limites:

a) 0,3% (kês décimos por cênto) por dia, até o 30 (triqésimo) dia de akaso, sobre o valor
do sêrviÇo não Íealizado;

b) 20% (vintê por cento) sobrê o valor do serviÇo não rêalizado, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato.

13.'1.3. Suspênsão temporária para participar em lacitação promovidas pela Câmara
Municipal de São Bernardo e impedimento de contratar com a Administração pública
lúunicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da tei Federal n" 8.666/93.

13.'1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitaçãoi e/ou

13.1.5. lmpedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Municipio
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornêcedores
por iguâl prazo.

13.2. As penalidades âplicadas à CONTRATADA serão rêgistrâdas no Cadastro Gêrâl
de Fornecedores da Câmara Municipal de São Bernardo.

13.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta única do Íesouro,
será automaticâmente descontado dê quatqueÍ fatura ou crédito a que a CONTRATADA
vier a Íazerjus-

í4. oa DoraçÃo oRçaMENrÁRta

14-1. As despesas com a execução do presênte Conkato no êxercício de 2019 correrão
à conta da Dotação OrçamentáÍia seguintei

01 031 0020 2107 0000 s.3.90.39.00

is. DAs DrsPostÇÕES cERAts

E;úi _, r.ia:iit@
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15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores,
farâo parte integrante do Contrato, independentemente de transcração.

'15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquêr fâsê da licitaçào,
a promoção dê diligência destinada a esclarecer ou complêmentar a instrução do
prccesso, vedada a inclusão postêrioÍde documento ou inÍormação que deveria constar
no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitâí aos setores competentês a elaboração de pareceres técnrcos
destinados a fundamentar as dêcisôes:

'15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçâo, sanar êrros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validadê jurídica, mediante
despacho
Íundamentado ê acessível a todos os interêssadosi e

'15.2.3. Relevar omissôes puramente Íormais observadas na documentação e na
proposta,
desde que não contrariêm a lêgislaçáo vigêntê ê não compromêtâm a lisura da licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em retaçâo a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Editâl e seus Anêxos, deverá sêr encaminhado, por êscíito,
ao Pregoeiro da Comissâo Pêrmanente de Licitação - CpL da Cámara Municipal de
São Bêrnardo, por e-mâil no endeíeço eletrônico col.saobernardo@omajl.com, ou
êntregue diretamênte na própriâ Comissão, situada nâ Ruâ Conêgo Nêstor no2íS-
Cêntro, CEP:65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-fêià, no horário das
08:00 às 11:00 horas, obedecidos os seguintes critéíios:

a) Nâo serão levadas em consideração pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamaçôês relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recebimento dos ênvelopes;

b) Em hipótese âlguma sêrão aceilos entendimentos veóais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas Íormuladas via e-mail.

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

15.4. Fica assegurado à Câmara Municipalde São Bernardo, o direito de, no interesse
da Administraçâo, ânular ou rêvogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a pres,ente
licitação, dando ciência aos participanles, na forma da legislação vige;te.

15 5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçóes
e dos documêntos aprêsentâdôs êm qualquer Íese da licitação.

'15.ô. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida

ry
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para o primêiro dja útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormênte
estabelecido, desde que nâo haja comúnicação do Pregoeiro em contrário.

15.7- Na contagem dos prâzos estabelecidos nêstê Editale seus Anexos, excluir-se-á o
dia do inÍcio e incluir-sê-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediêntê na Cámara Municipâl de São BernaÍdo.

15.8. O desatendimento de exigênciês formais não essenciais não imporlará no
afastamento do licitante, desde qúe sejam possiveis a aferição da sua qualificação e a
exata comprêensão da sua propostâ, durante a aealizaÇão da sessão públjca de Pregão

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

15.10. O ÓRGÃO L|C|TANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou ânulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justmcado, dando caêncla aos participantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10-1. Os licitantes não terão direito à indenazação em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.11. Os proponentes são responsáveis pela Íldelidade e legitimidade das inÍormações
e dos documêntos apresentados em qualquer fâse da licitação.

15.12. Aos casos omissos aplicáÊse-ão âs demais disposições constantes da Lei
Fêderal no 10.520/2002 e subsidiariamênte da Lei no 8.666/93.

í5.í3. A Conkatada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,
Lei Federal no 8.666/93)

15.14- Este edital ê sêus anexos estão à disposiçâo dos interessados na Comissão
Permanênte dê Licitâçâo - CPL, localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CÉp:
65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das B:00 às .l.l:00

horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimênto
da importância de R$ 30,00 (trinta reais), realizado exclusivamente através de
Documento de Arrecadação [runicipal- DAi,l-

15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notificação en6êminhada ao endereço fornecido.

15.16. São partes integrantês deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Têrmo de Referência

ANEXO ll - Modelo dê Carta Credencial

&



Íl1
\ti

!rEr@
ESTÀDO DO MÁRÁNHÃO

CAMÁRÀ MLINICIPÀL DE SiO BERú"ÁBDO
C.\'PJ: 07-ó:9 5a0 0001 a1

Rra( oneso )asíot h'2li1edro. CEP ó5 550-0A0
Sào Beúurdo tlÁ

a,l

a0:l
0

ANEXO lll - [Iodelo de Dêclaração

ANEXO lV - Modelo dê Proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaração de ConÍidencialidadê e lmparcialidade

São Bernardo (MA), 25 de maÍço de 2019.

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira OÍicial

da Câmara Municipalde São Bêrnardo/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2019 - CPL

TERMO DE REFERÉNCIA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

01 - OBJETO:

Páq'..20d.3s 

w

l\-^
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Aquisição sob demanda de mâteriais de expediente com a finalidadê dê atênder âs
necessidades da Cámara Municipal de São Bernaído - lúA.

02 - JUSTIFICATIVA:

É de conhecimênto geral que a existe há necessidade Câmara Municipal de manter um
estoque mínimo de materiais de expediente indispensáveis à consecução das
atividades, necessário a atender as demandas de solicitaçôes dos diversos setores da
Câmara Municipal de São Bernardo, Gabinete da PÍesidência, reuniões, sessões
ordinárias e extraordinárias. Sêndo assim, venho solicitar a autorização para compra de
materiais de expediente.

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

ITEM OESCRIçÃO UNO QTO VÂLOR UNIT,
TOTÂL

0í
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL

UND
15

R§
5,'t8

R$

77,70

02
ALMOFAOA PARA CARIMAO PRETA

UND
10

R$

5,18
R5

5't,80

03 APONTADOR DE úPIS SIMPLES PúSTICO
TRANSLÚCIDO SORTIOO

UND
40

R3
3,17

Rt
126,80

04
BAúO SIIIIPLES

PCT
65

RI
6,00

RS

390,00

05
BLINOER CLIPS 51MM C/ 12 / PRENOEDOR

CX
15

RI
10,33

R§
,54,95

06 BLINDER CLIPS 32MM C/ 24 UNÔ /
PRENDEDOR

cx
T5

R$

í0,33
R'

154,95

07 BLINDER CLIPS 41MM C/ 24 UNO/
PRENDEDOR

cx
15

Rt
10,33

R$

154,95

08
BORRACHA BI,COLOR

UND
40

R'
í,00

R$

40,00

09

SQITRACHA BRANCA ESCOLÁR NO 20

UND
60

R$

0,53
R3

31,80

10
CAIXAÁROUIVO MORTO EM POLIONDA

UND
65

RT

7,67
R§

498,55

11

CALCULADORA 12 DIGITOS

UND
65

R'
9,67

RS

628,55

M
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12

CANETA ESFEROGRAFICA AZI]L

UND
650

RT

0,77
RI

500,50

13
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA

UND
650

R$
0,77

R$

500,50

'11

CANETA ESFEROGRAF CA VERMELHA

UND
650

R'
0,77

R6
500,50

CD Rw/ VIRGEM CAP TOOMB E 80 ÀTIN OE
GRAV

UND
10

R§
110,00

R$

1.100,00

16

cLrPS 2/0

cxT00
650

R$
2,45

Rô
1.852,50

17
cLIPS 3/0

cx50
650

RS

2,85
R§

1.E52,50

18
cLIPS 6/0

cxl25
650

R3
3,66

R3
2.379,00

19
cLtPs 8/0

CX
390

R§
5,00

R§
1.950,00

20

COLA BRANCA 40 GRS

UND
40

Ri
181

R$
72,10

21

COLA BMNCA 90 GRS

UND
40

R$ R§
102,00

22

CORRETIVO

UND
65

RS R§
190,45

23
DVD VIRGEM CAP 7OO MB E 240 MIN GRAV

UND
t0 R§

106,67
R5

1.066,70

24
EúSTIco A[,IARELo 50G

cx
25

R!
3,57

R$
91,75

25
ENVELOPE A4

UND
650 R$

0,80
R§

520,00

26
ENVELoPE oFIcIo

UND
650

R$

0,70
RI

455,00

27
ESTILETE F]NO

UND
15

R$

2,00
R§

30,00

2A

ESTILETE GRÂNDE

UND
10

RE

2,33
R§

23,30

29
EXTMTOR DE GRAI\,IPO

UND
20

R'
3,55

R§
71,00
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30
F TA ADESIVA GOMADA

UND
15

R'
15,00

RE

226,00

FITA CORRETIVA (12M)

UND
15

R'
5,67

R$

E5,05

32
FITA DECOF.ATIVA

UND
10

R$

5,00
RI

50,00

33
FIIA DUREX 19X50

RS

3,33
RI

133,20

34
FITA DUREX ROLO PEOUENO 12X30

RL
45

R$

2,67
R$

120,15

35
GRAÀTPEADOR I\,lEDlO

UND
'15 R'

11,33
R'

169,95

36

GRAMPEDÔR PARA 1OO FLS

UND
10

R§

46,67
RI

466,70

37
GRAMPO PARA 23113 P/ GRAMP GRANDE

cx
15

R5
7,33

R$

í09,95

38
GRAMPOS 26/6

cxs000
15

R'
5,00

RE

75,00

39
úPrs PRETo

UND
390

RS

o,20
Rt

76,00

40 LIVRO DE ATA C/ 50 FLS , C/MARGEM PRETO
50 FLS BROCHURA

UND
15

R$

8,33
R§

'121,95

LlvRo qE PoNTO - BROCHURAl60 FOLHAS

UNO
15

R3
22,X3

R§
334,95

42

llyRo DE PROTOCOLO - 100 FOLHÂS

UND
10

R'
12,67

RS

126,70

43
Í\,ARCA TEXTO AI\,lARELO

UNO
30

R$

1,93
R§

57,90

4
MARCA ÍEXTO LARANJA

UND
12

RI
1,93

Ri
23,'t6

45

!A8CA TEXTO VERDE

UND
22

R3
't,93

RS

12,16

46
MARCADOR PARA CD E DVO 1 O

UNO I R§
2,33

RS
't 8,64

47 MARCADOR PERMANENÍE ATÔI\,IICO
VERMELHO

UND
10

R'
3,35

RS

33,50

W
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48
MARCAOOR PERÀ,!ANENÍE A TÔIIICO AZUL

UNO
10

R§
3,35

R$

33,50

49
MARCADOR PERMANENTE ATÔ[,1ICO PRETO

UND
10

R$

3,35

RS

33,50

50
IT4OLHA DEDO

UND
10

RS

3,35
R$

33,50

51 PAPEL A4 - 75 G. RESMA C/ 5OO FOLHAS CX,
C/,IO RESI\,IAS

CX
20

Rt
136,67

R3
2.733,10

52
PAPEL 40 KG

UND
15

R$

1,22
R$

18,30

53 PAPEL A4 COLORIOO . PAPEL SULFITE 75 G,
lOOFOLHAS

PCT
20

R§
4,67

R$
93,40

54

PAPEL CAII4URÇA, 4OX6O CORES SORTIDAS

FLS
20

R'
27,23

R§
5.4/t,60

55
PAPEL CARBONO AZUL

FLS
2A

RI
o,25

RI
5,00

56 PAPEL CARTÁO A4, GMMATURA 180G, PCT
c/ 50 FLS

PCT
10

R§

58,33
RI

583,30

57 PÂPEL CONTÂCT VULCAN - ROLO OE PAPEL
ADESIVO ÍRANSPARENTE

À,IETRO
40

R§
4,33

Rô
173,20

58
PAPEL MICOONDULAOO ESTAMPADO

FLS
2A

R6
2,67

R§
53,40

59
PAPEL MICRO ONDULADO LISO

FLS
25

R$
2,60

R§
55,00

60
PASÍA TRANSPARENTE CÔÀ/l ELÁSNCO

UND
60

RI
2,66

R§
'!59,60

61

PERFURADOR DE PAPEL (PEOUENO)

L-]N D
15

R5

7,67
RI

1't5,05

62
PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO PARA35FLS

UND
12

R'
30,00

Ri
360,0{

63
PERFURAOOR GRANOE 50 FLS

UND
10

R'
56,67

R$

566,70

PORTA CÀNETA. CLIPS E LEMBRETES

UND
15

RT

11,67
R'

í75,05

65

?ORTA CORRESPONOENCIA íOUPLA)

UND
10

R§
27,33

R$
273,30
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66
PORTA DOCUIVIENTO PúSTICO 4 FUROS

UNO
t5 R3

't5,20
RS

228,00

67 QUAORO OE AVISO, EM FELTRO COM
IvoDURA EM ALU[,tlNto 120 x gocM

UND RS

94,67
R3

/173,35

6a
REcUA AcRiLtca 3ocM

UND
t5 R§

2,07
R5

31,05

69
TESOUM 17 CM

UND
15

R$

12,33
R§

184,95

70
TESOURA DE COSTURA.21ÀíÀ,I CABÔ PRETO

UNO
10

R5
12,33

R'
123,30

RS 24.903,86

04 - DAS OBRTGAçOES

4.í . OA CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer a fiscalizaçâo da êntrega do material, por servador ou
comissão, êspecialmente designado pelâ Câmara l\,,tunÉipâl de São Bernardo;

4.'í.2 - Proceder aos pagamentos devidos à llcitante vencedora;

4.1_3 - proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora
possa proceder à entrega do matêrial dentro do estabelecido neste projeto Básico_

- 4.1.4 - Rejeitâr o materialque não satisÍizerem aos padrões exigidos nas
especificações;

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sançôes admjnistratvas previstas
na legislação vigente.

,I.2 . OA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de coníormidade com
o quantitativo e as especiftcações constantes do item 3 do presente projeto Básico e da
sua proposta comerciall

4.2.2 - Pto\idenciat a koca, às suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) dias. corridos. do_materiâl entregue com defêitos de fabricação e q;e não
coíespondam as eSpeoÍicações solicrtadas

4.2.3 - Responsabilizar_se pelos danos causados diretamente á
Administraçâo ou a terceiros, decorrentê de sua culpa ou dolo durante o peÍiodo de

@
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entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder público ou de seus
agentes ou prepostos;

4.2.4'i,4ante. inâlterados os preços e condações propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus deconentes do transporte de
embâlâgêm, seguros, taxas, frêtes e demais ênc€rgos que vênhâm incidir na entrega
do material:

4.2.6 - Lançd nâ nota fiscâl as especificações do matêrial, de modo
ldêntico àquelas constantês do objeto deste Projeto Básico:

4.2.7 - Não tíansfêrir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do
material sem a prévaa e expressa anuência da Contratante:

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entrêgues em embalagêns resistentes que
proporcione integridâde do produto até o seu uso, as embalagens que êstiverem
violadas serão rejeitadas;

5.2 - A entrega devêrá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, que adotará
os seguintês procedimentos:

a) Provisoriâmentê: de posse dos documentos aprêsenlâdos pola
CONTRATADA e de uma via do conúato e da proposta respectiva, recêberá os
bens para veriÍicaçâo de espêcificações, quantidade, qualidade, prazos, prcços,
embalagens e outros dados pertanêntes e, encontrando freguiariOaOe, Íiiara
prazo para coneção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou
aprovando, recebêrá provisoriamente os bens. mediantê recibo;

. . b) tleÍinitivamente: após recebimento provisório, veriÍcaÇão da
intêgridade e realizaçâo de têstes dê funcionamento, se for o caso, ; sendo
aprovados, nos exatos termos do projeto Básico ê da proposta vencedora, será
efêtivado o recebimento definilivo.

. _ 5:? - Em caso dê irregutaridade náo sanada pela CONTRATADA, a Comjssão
de Recebimento Íeduzirá a termo os falos ocorrados e encaminhará à CONTúTANfE
para aplicaçáo de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados co.rerão exclusivamente à
conta da Contratadai

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devem ser originais defábricae novos (sem uso, reforma ou Íecondicionamento) êm regime normãl de produção,
sendo produto novo e comêrcializado norhalmente âtravétdos canâis de revendá do
fabÍicante.

and:ec-@u-nEêtu--
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5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no
mêrcado, a CONTMTADA devê substituir por um com a mesma qualidade e
especiÍlcação técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os pÍodutos deverão estar âcondicionados de íorma compativel para a sua
conservaçâo, em embâlagens de fábrica, lacrados pêlo Íabricante, devendo apresêntar
em suas embalagens rótulo com a identificação do produto. A exceção quanto aO lacre
da êmbâlagem será para aqueles produtos comprâdos em quantidades inferiores a
menor embalagêm expedidâ pelo fabricante.

06 - PRÁZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidadês e
quantitativos solicitádos pêlâ CONTRATANTE, mediante emissáo de ordem de
fornecimento emitido pela mesma, durante o perÍodo de vigência do contrato que
setá até 31h212019, à contar da data dê sua assinalura_

6.1.1 - Após a soticitaçáo de fornêcimento, a CONTRATADA deverá proc€der
a entrega dos itens constântês na mesma, em sua totalidâde. em até no máximo .ls
(quinze) dias consecutivos, em uma única etapa, indêpendentemente do quantitativo
e valor solicitado.

. ^ - 6.2 - O material objeto do presente projeto Básico deverá ser entregue na sede
da Câmara Municipalde Sáo Bernardo - MA, localizada na Rua Conego Nãstor n.2.15-
Centro, CEPt 65.550-000, aos cuidados do Supervisor do setor compeiente.

07 . DO PÂGAMENTO:

7.1 - O pagamênto será teito pêla Cámara l\,,lunicipal de São Bernardo - MA. em
moêda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá âté no máximo de 30 (trintâ) dias após a data do recebimento
definitivo do material solicitado na etapa, mediante â apreseniação da compelente Nota
Fisôalou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Cámãre â
solicitaçáo de pagamento, assanada e carimbada pelo representante legal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do procêsso licitatório, as
informações para crédito em conta correntê como: nome ê número do Banco
nome e número da Agência e númeÍo da conta. ênexando a Nota Fiscal
devidamênte atêsta, emitida sêm rasura, em letre bem legível, juntamente cóm
cópie do côntrâto, cópie da notâ de empenho como tambéá as ãemais certidOes
atualizadas Cêrtifrcado de Regutêridade dê Situação do Fundo de Garantra do
Iêmpo de Serviço - FGTS Certrdão de Débitos Trêbathrstas _ CNDT, Certrdão
Negativa de Débitojunto à previdência Social- CND, Certidâo Conjunta Nêgativa
dê Débitos Relativos a Trjbutos Federais ê à Dívida Ativa dâ União, êxpedid-a poi
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órgãos da Secretaria dâ Receita Fêderal do Brasjl e da procuradoria Gerat da
Fazendâ Nacional, e certidôes negativas dê débitos expedidês poí óígãos das
Secrêtariâs de Fazenda do Estado e do l\.4unicÍpio_

7.2 - Como condiçâo pâra Administração êfetua. o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não excluj a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
dêsempenho do mâterial fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do ÍeÍerido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pêla própria Contratada,
obrigatoriamente com o númêro de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no
departamento de cadastro de fornecedores da Câmara N,lunicipal de Sâo Bêrnardo,
constante ainda da Nota dê Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo dê Íiliais ou da matriz.

08 _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronogramâ de desembolso será mensal no valor estimando de R$ _,
conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea 'b", inciso XIV do art. 40, da Lei
Federal no 8.666i/93.

pREGÃo pRESENctaL No oos/20í9 - cpL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Cámara Municipal dê São Bernardo
Att,: COMISSAO PERIVIANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rêf.I PREGÃO N' OO5/20í9 - CPUCMSB

w
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Na qualidade de
inscrita no CNPJ sob o

rêPresentante legal da empresa
credenciamos o Sr.

-, portador da Cl n.o ê do CPF n.o
pâra nos represêntar na licitaÇão em referência, com poderes

para Íormular ofertas, lances de preço, rêcorrêr, renLrnciâr a recurso ê prâticár todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e dâta
Nome e assinatura do represêntante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nó OO5/2019 - CPL

ANEXO u

DECLARAçÃO

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO OO5I2Oí9 - CPL

A emprêsâ ....., inscrita no
intermédio de seu representante legal o (a) S(a)............

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

portador (a) da Cl no.... .............. e do CPF n" DECLARA, sob as
sanções administrativas cabívêis e sob âs penas da lêi, em espêcial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro. que:

1) Quanto a empÍegar agentes incapazes ou relativamente lncapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art.27 da Lel nô 8.666, de 21 dejunho de
1983, acrescido peta Lei no 9.8S4, de 27 de outubro de 1999, que náo pàssur em
seu quadro de pessoal emprogado(s) com menos de 1g(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabaiho menores de .16

(dezessêis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze), em
cumprimento ao dasposto no inciso XXXI do Artigo 70 da Constituição Fêderal
de 1988.

2) Ouanto e condiçâo ME/EPP/COOp, êste empresâ eslá excluída das vedaçôes
constantes na Lei Complementat no. 14712014 e; na presênte datá, é
considerada:

) MICROEMPRESA. conforme Lei ComptemenlaÍ no 147t2014.
) EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE. conforme LeiComptementar no.1472014.
) COOPEMTIVA conforme artEo 34 da Lei Federat no. .1 Í 488/2007.
) Não e [4E/EPP/COOP

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de
hâbilitação; que esta empresa atende a todos os reqursitos de hab;iitacáo. bem
como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preÇo ofeiecido os
quais âtêndem plenamênte ao Edital.

4) Que-nto a inexistência de fato tmpeditivo de ticitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federet n.o 8.666/93, que âté a presente dêta nenhum fâto o;orreu
que a inabilite a paíicipar do PREGÂO em epigrafe, e que contra ela não existe
nenhum pedido de falêncaa ou concordata. óeclara, outrossim, conhêcer na
íntegra o Edital ê que se submête a todos os sêus termos_

a. Dêclara aihda, nos termos do artigo go, t, da Lei Fêderal n.o 8.666/93,
quê neo possur êm seu quedro funcionâl servidôr público ou dirigente de

. órgão ou enttdade contratênle ou responsavel pela licitação.b Declara também, nos lermos do anigo 9". ie ll, da'Lêi Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

Eot+ 
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5) Quanto a êlaboração indêpendente de proposta:

a) A propostâ anexa foiêlâborada dê maneira indepêndente (pelo licitêntê), e que
o conteúdo da proposta anexa náo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, inÍormado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
paÍticipante potencialou de fato da (identificação da licitação), porqualquer meio
ou porqualquer pessoa;

b) A intenção de apÍêsentar a proposta anêxa não foi inÍormada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiíicação
da licitação), por qualquer meio ou por quatquer pêssoa;

c) Que não tentou, por qualquer mêio ou poÍ qualquêí pessoa, inÍluir na decisão de
qualquer outro participântê potêncial ou dê fâto da (idêntificação da licitação)
quanto a participar ou não da rêferida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não sêrá, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, crmunicado â ou discutido com qualquer outro participantê
poten_cial ou de fato da (identificação da ticitação) antes da adjúdicaçáo do objeto
da refêrida licitação;

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

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

Local e data
Nomê e assinatuÍa do representante legal

[ObsoNaçáo: om caso afimativo, assinalat a ressalva acimal Esta declaraÇâo dêverá
set emitida efi papet que identiÍique o óryào (ou empresa) emissórl
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNrcrpaL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, n' 140, Cêntro, CEP n' 65.43G000, São Bêrnardo - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LIcITAÇÃo _ CPL
Rua do Norte, no 140, Cêntro, CEP n'65 430-000, São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nô /20í9 - cPL

Prezados Senhores,

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

PROPONENTE:
RAzÁo soclAL:
SEDE:
CNPJ:
ÍELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRôNtco

1. PROPOSTA DE PREçOS:

ITEM DESCRIçÁot

EsPEcrFrcÂçÀo

rrooELo/
FABRICANTE

UNIDADE OE

MEDIDÂ
QI.JANTI
DADE

VÂLOR UNIT VALOR ÍOTÂL

1

2

2. PRAZO OE VALIOADE DA PROPOSTA:
3. pRÂzo p-aRA ExEcuçÃo Do coNTRATo:
4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. oADos BANcÁRtos DA EMPRESA:
6. INFORMAçOES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTMTO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

Locâ|. data ê assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e

quatificaçâo)
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CONTRATO NO

pREcÃo pREsENctaL No 0os/20í9 - cpl
ANEXO V

MINUTA OO CONTRATO

/201g/cÂMARA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNtctpAL DE sÃo
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANOA, OE
MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERESSE DA
cÁMARA MUNtctpAL DE sÂo BERNARoo.

A CÂMARA MUNtCtpAL DE SÃO BERNÂRDO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas JurÍdicas sob o n. 07.629.520/OOO 1-07, sediada na Rua Conego Nestor n"215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernaído/t\4A, doravante dêsignada CONTRATANTE,
nestê ato reprêsentado peto prêsadênte o Sr. BERNARDO JOSÉ TR|BUZ| DE
CARVALHO, brasileiro, portador dâ carteira de identidade n. ...... e do CpF no ..............,
íesidente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa inscrita no Câdastro
Nacional de Pessoa JurÍdica - CNPJ do N4anastério da Fazenda sob o nô
estabelecida (inserir ênde.eço completo), neste ato denominada CONÍRATAOA,
representada por (insêrir o cargo), senhor(a) (qualiÍicação do signatário do
contralo), inscrito no Cadâstro de pessoa Física _ CpF, sob o_, portador do R.G.
no_de acordo com a rêpresêntâção legâlque lhe é outorgada por_(inserir qual
dos instÍumêntos: procu€ção/contrato social/êstatuto social) RESOLVEM
celebrar o presênte Contrato dêcorrente dâ licitação na modâlidadê pregâo presencial

/20í9 e do Processo Âdministrativo n.o OO7/2Olg. com fundâmênto dâ Lêi
no 8.666, de 2'l de junho de 1993, da Lei n" 1O.S2O, de 17 de julho de 2OO2 e na Lei n"
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e
condiçóesi

cLÁusuLA pRtMEtRA - Do oBJETo

_ 1.1. Constitur objeto do presente conlrato a Conkatação de pêssoa iuridicápara o lornectmênto, sob demênda, de Material de expedientê de inteíesse da óámara
Àrunicipal de São Bernardo, conforme as êspecificações constantes o" Éiójãó Éa"t"o,queintegrouo lditat do prêgão prêsenciâl no /2019 _ CpL da Cáme;a, proposta
da CONÍRATADA e demais documentos conlGnGã do processo n" iâOig.

1.í. Discriminação do objetol
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2. CLÁUSULA SEGUNOA - VlGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo dê Contrâto será até 31/í2,/2019 contados da
assinatura do contrato, pÍorrogável na forma do art.57, §1., da Lei no 8.666, de
1993.

3. CLÁUSULA TÊRCEIRA - PREÇO
3.1, O valor do presente Termo de Contrato é de R$ . . . . . . . . . . . . ( . . . .. .).
3.2. Estima-sê que o cÍonograma de desembolso sêrá o vator global diluido
mensalmentê de ÍoÍma equitativa alé 3111i,2019, conforme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos leÍmos da alinea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No vâlor âcima estâo incluÍdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução conkatual, anclusivê tributos e/ou ampostos, encargos
sociâis, habalhistas, prêvidênciários, fiscais e comerciais incldentes, taxa de
administraçáo, frete, sêguro ê outros necessários âo cumprimento Integral do objêto
da contratação.

4. CLÁUSULA oUARTA - DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes destâ conkataçâo estão progÍamadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Cámara, para o exercÍcio dê 20.19,
na classificação abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CLÁUSULA OUINTA - PAGAMENTO
5.1. O pagamento será feito pela Câmara [Iunicipal de Sáo Bernardo/l\rA, em moeda
corrente nacional, mediânte Transferência Bancária Eletrônica. direto na Conta da
Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias âpós a data do recebimento
definitivo do mâterial, mediantê a apresentâçãô da compêtênte Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.í. A CONTRAÍADA deverá protocolar na sede desta Câmarâ a solicitação de
pagamênto, assinada e carimbada pelo representante legal da êmpresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito êm
contê corrente como: nome ê número do Bânco, nomê ê número da Agência e
número da conta, anêxando a Nota Fiscal devidamente atêsta. emitida sem
rasura, em letra bem legívê|, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como também as demais certadões atualizadas: Certmcado de
Regularidade de Situação do Fundo de carantaa do Tempo de Serviço _ FGTS,
Certidão de Débitos Trabalhastas - CNDT, Certidão Negativa de Debito junto à
Previdênciâ Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débltos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria

UNIDÀDE DE
MEOIDA
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da Receitâ Federal do Brâsil e da Procuradoriâ cêral da Fazenda Nacional. e
certidões negativâs de débitos êxpedidas por óígãos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do Municipio.

5.2. Como condiçáo pan Administaçào efetuar o pagamento, a liclante vencedoÊ
deverá manter as mesmas condições de habilitaçãol
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo peíeito
desempenho do material fornecido, cabendoJhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5.4. A nota fiscalfatura devêrá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constênte da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas Íiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou
da mattiz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente nô _.

6. CúUSULA sExTA _ REAJUSTE E ALTERAçoES
6.í. O preço contratado é fixo ê irÍeajustável.
6.2. Eventuais altêraçôes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cínco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4, As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratanles
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial âtualizado
do contralo.

7. CúUSULA sÉnMA - ENTREGA E RECEBIMENTo Do oBJETo
7.1. O p?zo de entrega do objeto deverá ser rêalizado, parcêlado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidades e quantitativo solicitâdo pela
CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.
7.í.1. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser enkegue na
sede dã Cámara l\4unicipal de São Bernardo - l\4A, tocalizada nâ Av. João XX I.
S/N, Eairro Centro, São BeÍnardo/MA, CEp 65.398-000, aos cuidados do
Supervisor do setor competente de Segunda a Sêxta das 8:OOhs às 13iOOhs.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto sâo aquelas previstas no
Termo de ReÍerência, documento integÍante e apenso a este contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - F|SCAL|ZAÇÃO
8.1.A fiscalizaçâo da execução do objêto será efêtuada por Representante
designado pela CONTMTANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E OA CONTRATAOA
9.í. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquetas previstas
no Têrmo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÔES ADMINISTRATIVASí0.1 Comete infração âdministrativá nos termos da Lei no 8.666. de .1993 e da
Lea no '10.520, de 2002, a Conkatada quê:
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'10.1.'1 inexecutar totalou parcialmente qualqueÍ das obrigações assumidas
em dêcorrência da contrataÉo;

10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 Íraudar na execuçâo do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraudê fiscal:
10.1.6 não mantivêr a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima ficârá sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquêlas quê nào
acaÍretem prejuízos signiícativos para a Contratante;

10.3 multa moratória dê 0,3% (zero vírgula três por cênto) por dia de akaso
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 cento) sobre o valor total
do contrato. no caso dê inêxêcução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo pêrcentual do subitem acima, será aplicada dê forma proporcional à
obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concrêtamênte, pelo prazo de até dois ânos;
10.3.4 impedimento de licitaí e contratar com a Câmara Municipal de São
Bernardo/l\.4A com o consequente descredênciamento no Sistema dê
Cadastro Próprio da CÂMARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaíação de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquânto p€rdurarem os motivos dêtêrminantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própÍia
autoridade que aplicou a pênalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos pÍejuÍzos causados;

1O.4 Também Íicam sujeitas às penalidades do ad. 87, llt e lV dâ Lei nô 8.666,
de '1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenaçáo deÍlnitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscâl no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da
licitação;

'10.4.3 demonshe não possuir idoneidade para contrataí com a
Administração em virtude dê atos ilícitos praticados.'10.5 A aplicação dê qualquer das penatidades previstas realizar-se-á em

procêsso administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-sê o prccedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do anfrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dâno ceusâdo àAdminiskâção, obsêrvâdo o pÍincípio de proporcionâlidedê.
10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂ[4ARA.

I1. CúUSULA DÉcIÍt,IA SEGUNDA - REScIsÃo

@
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11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançôes aplicáveis.
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação dâ contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
rêquisitos de hâbilitaçáo exigidos na ticitação originat; sêjam mantidas as demais
cláusulas e condições do contíato; não haja prejuizo à execução do objêto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão conkatual seíão formalmente motivados,
âssegurando-se â CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art.77 da Lei no 8.666, de 1993.
1'1.5. O termo de rescisão será precedido de Rêlatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuâis já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Rêlação dos pagamentos já eletuêdos e ainda dêvidosi
11.5.3. lndenizações e multas.

12, CLÁUSULA DÉGIMA SEGUNoA - vEDAçÕEs
12.1. É vedado à CONTRAÍADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar êste Termo de Contrato para qualquer
operação financeira:
12.'1.2. interromper ê execução conhatual sob alegação de
inadimplemênto por pariê da CONÍMTANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
12.1.3. Subcontratar.

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS.13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lêi no 8 666, de 1993, na Lei n" 10.520. de 2OO2 e demais
normâs gerais dê licitâções ê contratos êdministrativos e, subsidiâriamente,
segundo as disposições contidas na Lêi no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e nomas ê principios gerais dos contratos.

,14. CúUSULA DÉCIMA OUARTA - PUBLICAçÀO
14.1- lncumbirá à CONTRATANIE pÍovidenciaÍ a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lêi no
8.666. de 1993.

í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. O Foro parâ solucionar os litígios quê decorrerem dâ execução destê
Têrmo de Contrato será o da Comarca quê abrange o túunicípio de São
Bêrnardo/MA.

Para flÍmeza e validade do pactuado, o presênte Termo de Contrato foi lavrado em três
(três) vias dê igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraêntes.

de ........................ de 20.....
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