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PREGÃo PRESENGTAL No /20i9 - cPL

MINUTA DO EDITÂL

PROC. ADM. No. 00220í9

OBJETO: contratação, sob dêmanda, de empresâ especializada em prestaÉo de
seNiços de manutenção preventava e corretiva nos equapamentos de ar condicionado,
instalados na Câmara lvlunicipalde São Bernardo - 1,44.

oRGÃO LICITADOR: Câmara Municipal de São Bernardo/MA

DATA DA sEssÂo PúBLtcA: _/_/2019

HORA: _:_hs

LOCAL: na sala da Comissáo Permanente de Licitação/CPL da Câmara irunicipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 215-Cento, CEP no 65.550-000, São
Bernardo/l\rA

Prêgoeira da Câmara Municipaldê São Bernardo: RENATA LlL4A FERREIRA
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PREGÃO PRESENCIAL NÓ 120'19 - cPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. N". 002/20í9

A CÂMARA ÍI'UNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCTiIA NO CAdASITO

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520i0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no215-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/[,lA, por intermédio do
Pregoeira da Comissâo Permanentê de Licitação de Sâo Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 2019, e publicada no átrio
Municipal no dia 18 de fevêreiro de 2019, leva ao conhocimento dos interessados que
rcalizará licitaçáo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor pneço por

LOTE, conÍorme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei no '10.520, de '17 de julho de 2002, Decreto n'3.555, de 8 de agosto de
2000, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006. da Lei nô 11.488, de
15 de junho de 2001, do Decreto n'6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se,
subsidiariamentê, a Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realização do Pregão terá início àa 

-:-hs 
do

dia _ de de 2019, devendo os envelopes, contendo a Proposta de
PreÇos e a Documentração de Habilitação para o objeto definido neste Edita-l e
respectivos Anexos, ser entíegues na COirlSSÃO PERMANENTE DE LICITAçAO-
CPL, situada na Comissão Permanente de Licitaçao/CPl da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/l\rA,
na data e horário acima mencionados.

í. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objelo a contrataçâo, sob demanda, de emprêsa
espgcializada em prestação de serviços de manutençãg prêventiva s coretiva
nos equipamôntos de ar condicionado, instalados na Cámara Municipal dê Sâo
Bernardo - MA, conÍorme especificações constantes do Termo dê ReÍerência -
ANEXO l, parte intêgrantê dêste EditâI.

1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 12,900,30 (doze mil, novêcêntos
reais e trinta centâvos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. PaÍlicipaçào de empresas, cujos râmos dê atividades sejam compatíveis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçáo
e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. A participacão neste Prêqão é EXCLUSIVA a microempr$as. empresas de
oeoueno porte (conforme Lêi Complementar n" í23. de 14 de dozembro dê 2006.
nos termog do artiqo 48. lnciso l. alteladg Dela Lei Complementar n'147. dê 07
de aoosto de 2oí4). cuio râmo dê atividade compatívêl com o obieto licitâdo e

oue atêndam a todas as exiqências. inclusive ouanto à documentecão e
rGouisitos mínimos dê classiÍicâcão das propostas. constante destê Edital e
seus Anexgs.

2.3. Não seráo admitidas na licitâção as empresas punidas, no ámbito da
Administração Pública, com as sanções que abarquêm a Administração Pública
Municipal prescritas no art. 7o da Lei Federal n' 10.520102, bem como os incisos lll e
lV do art. 87 da Lei Fêderal no 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidaçáo ou êm regime de consórcio'

qualquer que seja sua Íorma de constituiÉo, empresas estrangeiras que não

funcionem no paíá, empresas que possuam, entre sêus sócios, servidores públicos
da câmara úunicipai de sáo Bernardo, bem como aquêles que tenham sido

declarados inidôneoa para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos

com suspensão do àireito de licitar e contratar pela Administraçáo Pública da

Câmara Ítíunicipal dê São Bernardo. (art. I da Lei Federal n'8.666/93)

3, DA REPBESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURÂ DA
SESSAO PUBLICA

3.'1. Na fase de credênciamento o interêssado deverá credenciar-se ê, se for o calso,

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para

a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregáo Presencial

3.'1.1. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se Íor o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
observando-se ainda que:

a) Náo será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame; e

b) Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponentei

3.2- O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intêrmédio de sêu rêpresentante devidâmente munido de
documênto que o credencie a participar dêstê pÍocedimento licitatório e a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira dê ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do
resPectivo documento.
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3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento paíticular, ou por Caía Credencial, firmada pelo signatário da PÍoposta,
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

demais atos peítinentês ao certame, em nome do proponente.

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

a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente âtualizado, ou ato

constitutivo consolidado, dêvidamente registrado, em se tratando dê sociedadês
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documêntos dê

eleiçôes de seus administradores, no qual estejam expressos seus podero§ para

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dê tal inve§tidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha foto do

representantê da empresa interêssada.

3.4. Os documentos de credenciamento serâo conferidos pelo Pregoeiro, a cada

Sessão Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declaÍâda a abertura da sessão e nâo 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 facultada a apresentação do credênciamento de que trata o subitem 3.í. A íalta

desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

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

dispensada do credenciamenlo na forma de que trata o subitem 3.í, devendo
comprovar €sta qualidadê através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3,3 alíneae "a" e "b".

3.9. Náo será admitida a participâção de dois representantes para a mesma empresa
e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantês deveráo apresentar Declaraçáo, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3o da Lei Complemenlaí n'- 14712014, no caso de
microempresa ou emprêsa de pequeno portê e também pârâ as coopêrativas'
conforme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da referida
Declaração indacará que a licitante optou por náo utilizar os beneÍícios previstos na Lei
Complementar no.'14712014.

3.10.'1. As ME/EPP/COOP deverâo comprovâr a declaração do item anterioÍ, devêndo
trazer, no caso das IúE/EPP a CeÉidáo de Enquadramento como icroempreaa ou
Empresa do Poqueno Portê, somente para efeito do disposto nos âÍts. 43 a 45 da Lêi
Complementar n" 123, de 1411212006, emitida nos termos do art. 8' da lnstruçáo
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Normativa do Departamento Nacional de Registío do Comércio - DNRC n" 103, de
3OlO4l2OO1, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.

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

3.12. Oa Ordem dos Procedimentos:

3.'12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos:
a) Credenciamento;
b) Abêrtura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das Propostas de PrêÇos e Fase de Lance§;
e) Do benefÍcio às microempresas e empresâs de pequêno portê

f) Fase de habilitaçâo
g) Fase Recursal
h) Dâ Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão seÍ apresêntados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima

mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fêchados e
rubricados no fecho e contendo em suas partes eÍernas e frontais, êm caracteres
destacados. além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N'O1
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL N' t2019
oRGÃo LtctrADoR: coMrSS o PERMANENTE DE LlclrAÇÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNAROO/MA
OATA: _/_/2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE N' 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçAO
PREGÃO PRESENCIAL NO t2019
oRGÃo LtctrADoR: cour-ssÃo penulNENTE DE LtctÍAçÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _/_/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUiTENTOS DE
HABILITAÇÃO' será rubricado pelo Pregoearo, equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes.
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4.4. Os envelopes deverão contêr, obragatoriament€, a documentação em original ou
ópia proviamente autenticada poÍ cartório competente ou poÍ servidor da CPL (atá
vinte e quatro horas antes da realização do cêíame), ou publicáção em órgão da
imprensa oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidadês ou defeitos capazes de diÍicultar o julgamento,

serão desclassif icadas.

4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregue§ em
outros setores que náo seja o especificado no preámbulo do Edital.

4.7. lndependentemente dê declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissáo às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregáo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA OE PREçOS

5.1- A Proposta de Preços deveÍá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas d€ uso coÍTente, sêm emendas, rasuías ou enkelinhas, devidamente datada'
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legaldo licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

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

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

b) Nome completo do responsável pela assanatura do contrâto, números do CPF e
Carteira de ldentidade e cargo nâ êmprêsa:

c) Descrição completa do objêto da presente licitaçáo, com indicaçao do LOÍE e lTElll
cotados, em conformidade com as especificâçôes do Têrmo de Referência - ANEXO
I deste Edital:

d) Pr6ço unitário ê o vâlor total da proposta. Nos preços propostos devêráo estar
incluídos, além do lucro, todas âs despesas ê custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as dêspesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execução do objeto da presente licitação;

f) Prazo de validade da proposta: nâo inÍerior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessáo de abêrtura dos Envelopes:

g) Prazo de execução: de acordo com Têrmo de Referência.

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

5.2. Não será admitida cotaçao distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecerá Íixo e irreajustável.
5.4. A apresentaçáo da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condiÇões êstabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta íicará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquêr kibulos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamentê cotados, seráo considêrãdos como inclusos nos prêços, náo sendo
considerados pleitos dê acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços
sêr fornecidos sem quaisquer ônus adrciorais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro. os lacitantes que apresentarem as propostas
de menor preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até í07o
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Ouando nâo forem identificadas, no mínimo, três propostas escratas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento
das mêlhores ofertas. até o máximo de três, colocâdas em ordem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentes proclamados conÍorme os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, para a escolha da proposta de menor valoÍ.

6.4. Náo poderá haver desistência dos lances ofertados.

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

6.6. Encenados os lances, as propostaa de microemprêsa e dê êmpreaas d€
pequeno poÉe que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primêira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas ôa ordem de classificâção, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oferta, inferior â da primeira colocada. visândo o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classiÍicada nâo ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à propo§ta do primeiro

colocado, situação em que, alendidas âs êxigênciâs habilitatórias e observâdo o valor
estimado para a contrataÇáo, será adiudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

u
6.62 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá

6.6.3. Não sendo vencedorâ a microempresa ou a empresa de pequeno portê mais

bem classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação de§crita nesta

condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

empresas de pequeno pone que §e encontrem no intervalo estabelecido nesta

condiÇão, o Pregoeiro Íará um sorteio, definindo e convocando automaticamênte a

vencedora para apresentação da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nâ Lêi

Complementar n''14712014;

6.6.6. Caso não hajê interêssados em exercer o direito dê preferência' o procedimento

licitatório conerá seu curso normal-

6.7. Aoós a fase de lances. será encenada a etapa comoetitiva e ordenadas às

ofertas. exclusivamente pelo criterio de menor preco olobal Dor LOTE.

6.8. O PÍegoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da pÍoposta com o
..nor preçà, conÍormê definido nestê Editale seus Anexos, decidindo motivadamente

a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a ofeÍta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas

as exigências editalícias, para eÍeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro

examinàrá as ofertas subseqüentes, nâ ordem de classificação, até a apuraçâo de
uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital' sendo o
respectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.'10. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta
prevalecerá o primelro, sendo corÍigido o preço total; ocorrendo divergência entre os
valores numéricos e os por extenso, predominaráo os últimos, independentemente de
consultra ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de /l8 (quarênta e oito) horas, contado
da lâvratura da ata.

6.12. Serão desclassiíicadas aquelas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itens e valor globall

6.'12.2. Nâo atendêrem âs exigências do presente Editale seus Anexos;

k@húLDõs:aFEfiaffi
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6.12.3. Forem omissas ou as que apresênlem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços manifestamentê inêxequíveis, assim considerados
aquelês que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mêrôâdô

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitaÉo da licitante que tiver formulado tal proposta,

na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuração dê uma que

atenda às condiçôes deste Edital.

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

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

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão rêgistradas as

ocorrências relevantes ê que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos

componentes dâ equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes pÍesentês'

6.16. O licitante declarado
preço
adequada ao último Iancê,
sessão.

i5
@)
(r,

vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a Proposta de

no prazo de 02 (dois)dias, contado da assinatura da ata dê

6.16.1. Os documentos poderão sêr remetidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por ópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser êstabelecido
pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, câso sejam solicitados, deveÍão ser

encaminhados ao órgão licitante.

6.16-3. O licitante que abandonar o cêrtame, deixando de enviar a documentaÉo
indicâda nesta seÉo, sêrá dêsclâssificado e sujeitâr-sê-á às sanções previstas neste
Edital.

6.16.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contêndo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os. preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ORGAO
LICITANTE. O ajuste da pÍoposta não poderá implicâr aumento do seu valor global

6.16.5. Será desclassificadâ a proposta que não corrigir ou náo justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

6.'16.6. No caso de licitaÉo por lotes ou itens será permitida a alteraÉo de preços
unitários pelo licitante obseNando-sê: (apenas se houver divisão em lotes ou itens)
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a) Como limite máximo o valor global final oÍertado, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preÇos unitários da proposta inicial;

b) A possibilidade de negociaçáo com o proponente vencedor visando a rôdução de
preços unitários, pâra qualquer um dos itens individualmente; e

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

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.'1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em

envelope devidamente fechado e rubricâdo no Íecho, adentiflcado coníorme o indicado

no item 4.í deste Editâ|.

7.1.1. As declâraçõês e outros documentos julgados necêssários à hábilitação'
produzidos pelo próprio licitante, deverâo conter data, identiÍlcaçáo e assinatura do

titular da empresa ou do seu representante lêgal.

7.2. Encetada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habalitaçao do licitante que

apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitaÉo.

7.3. A participação no prêsente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentaÉo comprobatória da necessária qualaÍicaçáo no que se Íefere à:

7-3.1. Habilitação Juridica, que será comprovada mediante a apresentação da

seguinte documentação:

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

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

c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercício,

d) dêcreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorizaçáo para funcaonamento expedido
pelo órgâo competente, quando a atividadê assim o exigir.

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentosi
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a) Prova de lnscriÉo no Cadastro Nacionaldê Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintês Estadual ou ÍÚunicipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitânte, pertinente ao seu ramo de ativadade e
compatível com o objeto contratual:

7.3.2.1. Prcva de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da §eguinte Íorma:

a) Fazênda F6dêral: apresentação de Cêrtidão Conjunta Negativa de Débitos rêlativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
ProcuradoÍia-Gêral da Fazenda Nacional (PGFN), quê abrangê, inclusivê, as
contribuiçôes socaais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art '11, da Lei

n" 8.212, de 1991;

a.1) O licitante poderá, em substituiçáo à certidão mencionada na alínea c-1'

apresentar as seguintes ceÍtidôes conjuntamente, desde que lenham sido expedidas

até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas

indicados: Certidâo Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeato negativo

referente à Contribuição Previdenciária e às de Têrceiros, expedida pela Secretaria da

Receita Fêdêrâl do Brâsil (RFB)ê â Certidão Conjunta Negâtiva de Débitos relativos a

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efêito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e ProcuredÔriâ-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Nêgativa dê Débitos (e débilos em

dívida ativa), ou Ceítidão Positiva com efêito de Negativa, do lmposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de ComunicâÉo - lcl\rs, expedida pela

Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, cêrtidáo comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

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

d) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JústiÇa do Trabalho,
mediante a apresentâção de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3. As microempreaas e empresas dê pequeno poÉe deveráo apresentar toda a
documêntação exigida para efeito dê comprovação de regularidade fiscal relacionadas
no item 7.3.2, mesmo que êsta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
pÍoponêntê for declarado o vencedor do cêrtame, pronogável poÍ iguâl pêríodo, a

dÊ'
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critério da administraçao pública, para a regularizaÉo da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissáo de eventuais certidóes negativas ou positivas

com efeito de certidáo negativa (art. 42, §1o, LC 123106).

7.3.3.'1. Este benefício será concêdido somente às empresas que atenderem ao

disposto no subitêm 3.í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-regula ização da documentaçáo, no prazo previsto neste item 7.3.3,

implicará em dêcadência do direito à contrataÉo, bem como a âplicação da

suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois)

anos, sendo facultado à AdminiskaÇão convocar os licitantes remanescêntes' na

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçáo'

7.3.4. Qualificaçáo Econômico-Financeira, que sorá comprovada mêdiantê a
apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonskações contábeis do último exercício social' já

exigíveis; apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou

balãnços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC)e
Ao palsivb circulante (Pi), de modo a extrair-se índace de Liquidez Corrente (lLC)

igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitênte.

a.1) As licitântes que apresentarem rêsultado menor do que um (1,0) em qualquer dos

índtes reÍeridos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido

igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contrataçáo.

a.2) Excetua-se da exigência da alinea anterior o microempreendedor individual (art'

18 da LC 123/2006 ctc at1. 1.179, § 2Ô CC) e as Micro e Pequenas Empresas que

propuserem habilitação em licitações cujo os objêtos sejâm para o fornecimento para

pronta entrega ou'para locação de materiais (art. 3" do Decreto Federal no

6.204t2001].

a-3) As empresas com menos de um exercício flnanceiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentaÉo do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantâdo com base no mês
imediatamente anterior à data de apresentaçáo da proposta.

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

l. Publicados em Diário OÍjcial ou;
ll. Publicados em jornal de grande circulaçáo ou;
lll. RegistÍados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da §ede ou
domicÍlio da licitante, na forma da lN n" 65 do Depaíamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1" de agosto de 1997, art.6', acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentâção. dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão-

ú
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V. Sistemâ Público de Escrituração Digital - Sped - Contábil (Decreto Federâl no

6.o2212001)t nos termos do art. 20 da lnstrução Normativa RFB no 78712001, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados. na forma do § 50 do art. 10

da lnstruçáo Normativa DNRC n" 107/2008.

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pêlo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a ô0 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta

de preço.

7.3.5. A QualiÍcação Técnica dos licitantes deverá sêr comprovada através de:

a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatívêis
com o objeto deste Pregão.

7.3.6. Declaraçáo UniÍicada que constará:

â) Dêclâraçâo dê quê não emprêga menorês dê dezoito anos em trabalho noturno'
perigoso oú insalubrê e nem monores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo

na condição de aprendiz, a partir de quatorzê anos, de conÍormidade com o disposto
na da Lei Federal no 8.666/93, nos teÍmos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaçao neste certame'
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c) Declaraçáo de elaboraçâo independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou náo IrE/EPP/COoP.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgâo da
Administração Públicâ Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.1 ("â", "b", "c" e "d")e 7,3.2 ("a" e"b"l.

7.5. Não haverá apresentaçâo de amostre prévia ao contrâto.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documêntos requeridos no presentê Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentaçâo de habilitaçâo não estiver completa ê coneta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o
pÍoponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome
do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitados em língua estrangeira deveráo ser enkegues
acompanhados da traduçâo para língua portuguesâ, efetuada por tradutor
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juramentado, e tambem devidamente consularizados ou Íegistrados no carlório de
títulos e documentos.

7.í0. Documentos de procedência estrangeiÍa, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverão sêr apresentados devidamente consulârizados ou rêgistrados em cârtório de
títulos e documentos.

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

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitaÉo, poderáo ser
apresentadôs êm original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competêntê, ou publicação em órgáo da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE náo se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entregues em outros setores que náo seja o especiÍicado no
Prêámbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a nêles êxpressa, ou êstabêlecida em lei,

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90
(noventa)dias.

7.15. A dêclaraÉo falsa íêlativa ao cumprimento dos requisitos de habilitâçâo, à
coníormidâde da proposta ou âo enquadramento como microemprêsa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Editâ1.

8. DA IMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATóRIO

8.1. Oualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregáo até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.'1.'1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada ê
julgada na Íorma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser entregue
dirêtamentê na coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lvlA. não tendo efeito
suspensivo-

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

8.2. Cabeá à Pregoeiro (auxiliada pêlo técnico compêtênte) decidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. Acolhida a petiçâo contra o Ato Convocatório, sêrá designada nova data para
realização do certamê.
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8.4. A entrega da proposta, sem que lenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará 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 íinal dá

sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intençáo dê inlerpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razóes de recorrer'

9.2- A Íalta de mâniÍestâção imediâtâ e motivada de interpor rêcurso, no mom€nto da

sessão deste Prêgão, importará na dêcadência do direito de recurso e adjudicação do

objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

no prazo de 03 (três)dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos del

a) Julgamento das Propostas;

b) Hâbilitação ou lnâbilitâção da licitântê.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum

dos conconentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razôes também

em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razôes do

rêcorrente, sendo-lhes assêgurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso conka a decisão do Pregoeiro deverá ser entreguê, no prazo

legal, na CPL de Cámara, no endereço citado no subitêm 8''1.'1, terá efeito

suipensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento'

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recur§o, devidamente
informado, à considêraÇáo do Presidente da Câmara Municipal de São Bernardo,
que proferirá decisão deÍlnitiva anles da homologação do procedimento.

9.7. Depois de decidados os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presidentg da Câmâra Municipal de São Bernardo poderá

homologar este procedimento licitatório e determinar a contrataÉo com a licitânte

vencedora.

í0. DA HOMOLOGAçÃO E CONTRATAÇÃO

'10.1. Adjudicado o objeto da licitação à emprêsa proclamadâ vencedora, a autoridade
competente, poderá homologâr este procedimento licitatório e determinar a

contrataçáo com a licitante vencedora.
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102. Após a homologaçáo do rêsultado da presente licitaçáo, a câmare Municipal de
São Bernardo convocará a empresa âdjudicatária 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 sançóes previstas no artigo 8'1 da Lei n. 8.666/93.

'10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo,
quando solicitado pela licitante vencedoía durante o seu transcurso. desde que ocorra

motivo justiflcado e aceito pêla Administração.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçôes

estabêlecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentês para

reaprêsentiarem os seus bocumentos de Habilitação, devidamente atualizados' nos

termos do item 7 deste Edital, em sessâo pública, a se rcaliza' em hora ê local

pieviamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente'

verificândo a sua aceitâbilidade e procedenido à habilitaÉo do proponente, ne ordem

de classificâÉo, e assim sucessivamente' até a apuração de uma proposta que

uLnaà ào 
"ditur, 

sêndo o Íespectivo licitantê dectarado vencedor e ele adiudicâdo o

objeto do certamê.

10.5. A Íecusa injustificâda da licitante vencedora em assinaí o Contrato' dentro do

pàzo estaoeteciáo, ÇaructeÍiza o descumprimento total da obrigação assumida'

sujeitando-a as penalidadês legalmente estabelecidas

10.6. O proponente que viêr a ser contratado licatá obrigado a aceitar, nas mesmas

c"nãiçães ántt"tuais, os acréscimos ou supressóes que-se fizerêm nêcessário' até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato'

10.7. A homologaÉo do resultado desta licitaçâo não implicaÍá em direito à

contÍatação.

íí. DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

'11.1. O pagâmento seíá efetuado em ate 30 (trinta) dias pela Câmara iluniciPal de

São Borna;do, mediante a apresentação da FatuÍa, Nota Fiscale atêstados pelo setor

responsável, aôompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS' CNDT,

FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

't'1.2. Nâo seÉo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de

Iiquidação de obrigaÉes em virtude de penalidades impostas ao proponênte ou

inadimplência contratual.

12. DOS PRÂZOS E CONDIÇOES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTRATADO

'12.1. O contreto resultante do processo licitatório terá vigência ate 3111212019

contados à partir da assinatura do contrato.

0/
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erência

inciso anterior ou até que o contratado

12.3- Íoda prorrogação de prazo deverá ser justiÍicada por escrito e .previamente
aulotizada pela õâmara [runicipal de São BeÍnardo, devendo a solicitação ser

"Àúrintr"aã 
até 15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execuÉo

estipulado.

í3. DÂs sANçÕEs aDÍrrlNlsrRATlvAs

13.'1. Em caso de atraso tnlustiílcâdo na execução do contrato ou pela inexecuÉo

das condiçóes estabêlecidâs, ou êxecução insatisfatória da Prestação do serylço'

"tra"ái, 

-o'Ái""0." e outías falhas sulàrtar-se-á a coNTRATADA às seguintes

penalidades:

13.1.1. AdvêÉência por escrito sobre o descumpnmento de conlíatos-e outras

iüliüjç.Jl'ÃJi,Àià"s L a determinaçâo de âdoç'ão das necessáriâs medides do

correçóes;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limiies:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso' sobre o

valoí do serviço nâo realizado;

b) 20% Ívrnte oor cento) sobíe o valor do serviço não realizado' no caso superior a 30

(tirnta) dias. com a consequente rescrsáo do conlíato'

13.1.3. Suspensâo temporáía para partictpar em licilação píomovidas. pela. câmara

il,,"il,iJ;lr-sá. e"rnardo e impeoimànio de contíata; com a Adminrstração Pública

ü;;1::J,1, or";;;;;;; , (;;[) 
"""" "os 

rermos da rei FedeÍar no 8 666/e3

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

com a
Administraçáo Pública pelo prazo píevisto no

cumpra as condrçôes dê reabilrtação: e/ou

13.1.5. lmpedimento para participar de llcitaçâo e assinar contíatos com o Municipio

;i; ;;;.""ã;G í ("in"o)'uno" 
" 

descredenciamenlo do cadastro de FoínecedoÍes

por igual prazo.

'13.2. As oenalidades aplicadas á CONTRAÍADA serão registradas no Cadastro Geral

de Éornecedores da câmara Mnnicipal de São BeÍnardo

13.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Únic-a do-Íesouro'

;;ã;ü;ii;ilil" àescontado ãe qualq'.rer ratura ou cíédrto a que a

CONTRATADA vier a fazer jus.

lffiEe.tr,üc.PÚcsâ]UÂ
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'14.'1. As despesas com a êxecuÉo do presênte Contrato no exercício de 2019

correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:

01 031 oo2o 2107 0000 3.3.90.30.00

15. DAs DtsPoslÇÕEs GERAIS

15.'l.OpresenteEditaleseusAnexos,bemcomoaproposta.dosliêitântes
,ã"""a".r.i" ãà. p"* integrante do Conkato' indêpendentemente de transcriÇão

15.2. É facultado à pregoeiro ou a Autoridade supêrior, 6m quâlquer Ía§ê. d^â 
_licitação'j"o',.ià.ç.ã'ããii,ôãnli" i""tinuoa á"JJJã.ã"ãi o' 

"o.npt"mentar-a 
instrução do

nrocesso. vedada a inctusao po","ná|.1-ã àà"r."nto ou informaçáo quê dêveria

constar no ato da sessão pública: e ainda:

15.2.1. Solicitar âos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos

destinados a fundamentar as decisões:

15.2.2. No iulgamento das propostas e da habilitaçâo sanaí eíros ou Íalhas que não

âlterem a substância d"" propor,u", oo"-d-o",1Ãenlàs e 
"ua 

ratioade iuíidica mediante

desoâcho
ir-n-á"-rántrOo 

" "*"sivel 
a todos os inteÍessados; e

15.2.3. Relevar omissóes puramente formais obseívadas na documentaÉo e nâ

3!".0,i""ti* náo contraíiem a legislaÉo vigente e não comprometam a lisura da

licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dÚvidâs na

interpretação do presente Edital 
" 

seu" Àne'o" 9.e'"4 *::lTll$X1".,tfll,iiillli
interprelaÇao oo pre§er[c Eurrdr '-E":;;;it;tü;_ cpL da câmara Municipal
ao Éreqoeiro da comissão Permanen
ãã bàã à"rn"roo. po' e-mail no endeÍeço eletÍônico *' t:"?'ig9:9Pi::t;i:"*.,"":oê Üao E'eÍnãrue' 

ã 
-"it'"a'i" n'" c"nêgo Nestor no215-

êntreoue diretamênte na PíóPria Com

;.:;.:,:"dl;ã.ü:oôó,'sãã á"'-a"n'm,'de sesunda à seía-Íeirâ' no horário dâs

14. DA DOTAç ORçAMENT

õà,ôis r,oo r,or.""' obedecidos os seguintes critérios:

a) Nâo seÍão levadas em consideração pelo Pregoeiro quaisquer consultas pedldos

ií, r".r*i""á"1 à"tivas ao edilal qü" nãã t"nr'"í sido Íormuladas até 02 (dois) dias

,it"i" áni"" à" o"r" ,arcada para recebimento dos envelopes:

b) Em hipótese alguma serâo aceitos entendimentos verbais quanto ao edital' como

iámOem àeoraos o-u consultas tormuladas vra e-mail'

c) Os esclarecimentos às consulentes seráo comunicados a todos os dêmais

interessados que tenham adquirido o prêsente edital'

u,6d
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15.4. Fica assegurado à
interesse da Administração,
a presente licitaçâo, dando

Câmara Municipal de São Bêrnardo, o direito de, no

anular ou Íevogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte'

ciência aos paÍticipantes, na forma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes são responsávêis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça

a rcalizaçâo dg ceflame na data marcada, a sessâo §erá automaticamente transfêrida

para o pímeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local antenormênte

estabelecido, desde que não haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário

't5.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos' excluir-se-á

o dia do início ê incluir-se-á o do vencimento. Só sê iniciam e vencem os prâzos êm

dias de expediente na Câmara Municipal de Sáo Be.nardo

15.8. O desatendimento dê exigências foímais não essenciais não imporiârá no

afastamento do licitante, desde qúo sêjam possíveis a aferiçâo dâ sua quafificação e a

ãrãi" 
"ornpr.u.n"ao 

da sua propostã, durante a realização da sessâo pública de

Pregão.

15.9. O resultado desta licitaÉo será comunicado no mesmo dia do julgamento se

profêrido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmprensa OÍlcial

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE podêrá revogar a presente licitação' por mÔtivo de

inieiessã poorico, ou anulá-la por ilegalidadei no todo ou em paíte, em quaisquer de

;;;iã*'", devidamênte justmcado, dando ciência aos participantes' na íorma da

legislação vigente.

1.5.10.'l. Os licitantes náo terão direito à indenizaçáo em deconência da anulação do

p,ã""Jir"r,to riiit"torio, ressalvado o direito do co;tratado de boa-fe de ser ressarcido

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato'

15.11. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e. lêgitimidade das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação

'15.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÉes constantes da Lei

Federal no 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei n'8.666/93.

15.13. A Contratada devê cumpíir as normas de desenvolvimento sustentável (art 3o

Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposiÉo dos interessados na Comissão

Pêrmanentê de Licitâção - CPL, localizada na Rua Conego Nestor-no 2'15-Cêntro'

CÉp: os.sSO-OOO, São Bernardo/lrA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 às
'1'1:oO horas, onde poderão ser consultados graturtamenle ou obtido§ mediante o

r6colhimênto da importânciâ dê R$ 30,OO (lrinta reais), reâlizado exclusivâmênte

através de Documento de Arrecadação lúunicipal - DAM.
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1515-Ao;Aq rri.ir o êdltaL o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificaçáo e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notiÍlcâção encaminhada ao endereço fornecido.

15.16. Sâo partes integrantes deste Edital os seguintes Anexosi

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - Nlodelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO V - Minuta do Contrato

São Bernardo (MA), 

- 
de 

- 

de 2019'

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira OÍicial

da Câmara Municipalde São Bernardo/MA
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PREGTô PRESENCTAL N' /20í9 - cPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

TERiro oE REFERÊNcla

í. DO OBJETO

1.'1. A presente licitaçáo têm como objeto a contratação de êmpresa especializede em

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar

condicionado, instalados no prédio pertencentes à Câmara lvlunicipal de São Bernárdo

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A qualidade do ar é diretamente afetâda pelo estado de conservação do sistema

de refrigeração e climatizaÉo, portanto, uma manutenção preventiva deve ser

planejada e procedida por pessoas qualificâdas'

2.2 Assim, veriíica-se que a manutençáo preventiva além de ser uma necessidade

indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter

obrigatório.

2.3 Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste

órgão, uma vez que proporciona o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores

da-Câmaru 
" 

a popuiação geral, conforme exigência da portaria 3 523 do l'4inisterio da

Saúde de 28108/1998 e da Resolução no I da ANVISA de '1610112003'

DA EsPEcrFrcaçÃo Do oBJETo

tÍÉM DÉscRrÇÃo UND QTD RS UNT Ri ÍOTAL

0t

Mâãúonção prevêrltivt Apârelho de Ar

condicionado do tipo Split com capacidadê 9.000

Btus, ciclo írio, gás ecológico R410a, com controle

remoto sem fio, time e classiÍlcaÇão eneÍgética A'
(baixo consumo de energia), tensão 220v e selo

Procel A, incluindo condensadoÍâ e evaporadora

MARCA: COMFEE

Serviço 06
RI

10í,67
R$

610,02

02

Manú€ncão p."",tntiv.: Apârêlho dê Ar

condicionado do tipo Split com capacidade 9.000

Btus, ciclo frio, gás ecológico R4104, com controle

remoto sem flo, time e clessificação energética "A'
(baixo consumo de energia), tensâo 220v e selo

Se iço 06
R$

't01,67
R$

6't0,02

m:itulsM
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Procel A, incluindo condensedore e evâporedora.

ÍIIARCA| SPRINGER

03

Manutênção pÍeveítiva: Aparelho de Ar
condicionâdo do tipo Janela com capacidade 9.000
Btus, ciclo frio, gás ecológico R4'10a, com conlrole
rêmoto sem fio, time e classificâção energêticê '4"
(baixo consumo de energia), tensão 220v e selo

Prccel A, incluindo condensadora e evaporadora.

MARCA: SPRINGER

Serviço 06
Rs

't0í,67
Ri

610,02

04

Manutênção pÍ€ventivâ: Apêrelho de Ar
condicionado do iipo Split com capacidade 9.000
Btus, ciclo frio, gás ecológico R4104, com conlrole
rêmoto sem íio, time e clâssiíicaÇão ênergética '4"
(baixo consumo de energia), lensão 220v e selo
Procêl A, incluindo condensadora ê evaporadora.

MARCÁ: ELETROLUX

Serviço 18
R$

101,67
R$

í.830,06

05

Manutenção pÍevontiva: Aparelho de Ar
condicionedo do tipo Janêla com câpecidede
24.000 Btus, ciclo Írio, gás ecológico R410â, com
controle remoto sem Íio, time e classiÍicação
energética "4" (baixo consumo de energia), tensão
220v ê sêlo Procel A. incluindo condensadora e
ovaporadora.

iIARCA: ELBRUS

Serviço 24
R$

.tot,67
R§

2.140,08

ITEM DESCRTÇÃô UND OTD R§ UNT R$ TOTAL

06

Manutenção corêtiva: Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com câpâcidàde 9.000
Btua, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle
rêmoio sêm fio, time e classificaÉo energéiica 'A"
(baixo consumo de energiê), tensão 220v ê selo
Procêl A, incluindo condensadora ê êvaporadora.

IúARCA: COMFEE

Serviço 03
R$

226,67
R§

680,01

07
Manutênção corretiva: Aparelho de Ar
condicionado do lipo Split com capacidade 9.000

Serviço 03
R$

228,67
R§

680,0í
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Btus, cíclo Írio, gás ecológico R4104, com ôontrole

remoto sem fio, time e classificaçáo enêrgéticâ '4"
(baixo consumo dê energia), tensão 220v e §elo

Procel A, incluindo condensadora ê evaporêdorâ

MARCA: SPRINGER

08

Ítlanutãnção co.tetiva, Aparêlho dê Ar

condicionado do tipo Janola com capacidade 9'000

Btus, ciclo frio, gás ecológico R41Oe, com controle

remoto sem ílo, time e clas§iíicaÉo energética 'A'
(baixo consumo de energia), tênsão 220v e selo

Procel A, incluindo condensadora e evaporadora'

túARCAT SPRINGER

sêíviço 03
R$

226,67

Rt
680,0',|

Seíiço 09
R$

226,67

R§
2.040,0309

Manutençáo coÍrotiva: Aparelno

condicionàdo do tipo Split com capacidade 9'000

Btu3, ciclo írio, gás ecológico R4'104, com contÍole

remoto sem ío, time e classificaÉo energéticá "A'

(baixo consúmo de energia), tensão 220v e selo

Procol A, incluindo condensadorâ e evapolâdora'

MARCA: ELÉTROLUX

Serviço 12
R$

226,67

R$

680,0110

l/ianutenção coÍÍêtiva: Aparelno

condicionàdo do tipo Janela com capacidade

24.oOO Btus, ciclo írio, gás ecológico R410a' com

controle remoto sem fio, time e classiflcação

eneígéticâ -A" (baixo consumo de eneÍg€) tensão

220v o selo PÍocel A. Inclurndo condênsâdora ê

evaporadora.

MARCAI ELBRUS

OUANTIDADE I9I4LAPARELHO
0'r

0l
Sptit com capããÚaoe s.OOo Btus - MARCA:

Split com capacidade 9.000 Btus - MARCAI

SPRINGER
J-aneh o'om capacidade 9.ooo Btus
MARCA] SPRINGER
spÍt com capâcrdade 9.000 Btrrs - MARCA:

ELEIROLUX
splíaomEpacdade ,.ooo Btus - ARca:
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# Previsão de 06
condicionado.
## Previsão de 03
condicionado.

(seis) manutençóes prevêntivas pata cada aparelho de ar

(três) manutenções corÍetivas para cada aparelho de ar

4.1 Serão realizadas, conforme solicitação formal realizada pelo Executor do Contrato,

Visitas Técnicas para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, qUANdO hOUVET

defeito que dificulte ou impossibilite o seu funcionamento.

5. ourMs ExGÊNctÂs:

5., - Todos os equipamentos acima relacionados estarâo contratados sob a cláusula

de manutençáo corretiva e preventiva, isto é, podêráo ser enviados para conserto,

como também serão periodicamente revistos, segundo cronograma de manutenção

preventiva a ser elaborado em acordo entÍe as partes;

5.2 - Comprovar, sempre que exigido pela CONTMTANTE, a procedência original

das peças, parte de peças, componêntes e outros materiais necessáÍios, se

necessário por meio de notas fiscais;

5.3 - As peçâs, paítes de peçás, componentes ê outros materiais fornecidos pela

CONTRATADA deverão ser originais e poderâo seí substituídos por similar de boa

qualidade, apenas quando houver justiíicatava fundamentada, previamente aceita pelo

Contratante;

5.4 - As êmpresas interessadâs em participar da licitaçâo deveráo vistoria para

veriíicâr as condições de conservaÉo e Íuncionamento dos equipamentosi

5.4. í - Os equipamentos encontram-se instalâdos nos locais descriminados conforme

item 3.0

6. ESpEctFtcAçÕES TÉcNtcas Dos sERvtços:

6.í - Os se.viços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por

técnicos especializados com emprego de técnica apeíêiçoada, ferramentas

adequadas para o tipo de equipamento e deverá obrigatoriamente, obedecer as

recomendações da Portaria M.S. n'3.523 de 2810/1998 e de acordo com o seguinte
roteiro de manutenção:

6.1.1 - ,t anut nção Preventiva:

4. coNDtçóEs DE FoRNEctMENTo, LocAL E PRAzo DE ExEcuçAo:
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a) Verificar e eliminar sujeirâ, dânos e corrosão no gâbinete, na moldura da sorpentina
e da bandeja;

b) Verificar opêrâÉo de drenagem de água da bandeja;

c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico (se está preservado

e se não tem bolor);

d) Verificar a vedaÉo dos painéis de fechamento do gabinete;

e) Lâvar â bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo) sem u§o de produtos

desengÍâxantês e corrosivos;

f) Limpar o gabinete do condiclonador;

g)Ve.ifioar os filtros de ar;

h) Verilicar e eliminar as Írestas dos filtros;

i) Limpar o elemento Íiltrante;

6.1.2 - Manutenção CoÍetiva:

a,) Os serviÇos de manutênção conetiva, quando necessários serão solicitados pela

conkatante e deverá ser precedido de um orçamento prévio que deverá ser preparado
pela CONTRATADA de forma detalhada, abrangêndo marca, modelo e numero de
tombamento patrimonial dos equipamentos consertados, e deverá constar nome das
peças, quantidades, referências, modelos etc- a serem substituídas;

a.1) Os serviços serâo executados no local onde os equipamentos se encontram
instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado,
haja necessidade de deslocá-los até oficina da CONTRATADA, quando s6rá
necessária a autotizaçÀo da CONTRATANTE, sem que o deslocamento incorÍa em
qualqUer ônus;

b) Todas as peças, comprêssores, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a
substituiÉo, deverão sêr fornecidos pêla CONTRATADA. não sendo aceito peças
usadas ou recondicionadas, ou seja, deverâo ser novas e genuínas, bem como o
orçamento prévio será submetido à verificação de queos preços coôstanles do mesmo
são compatíveis com os de mercado:

c) Quando da solicitação de orçamento prévio a contratantê determinará o prazo
máximo para apresentação do mesmo que não poderá excêdêr 48 (querênta e oito
horas);

d) A CONTMTANTE podêrá recusâr o orçamênto e pedir revisâo, e a contratada
deverá fornecer o que Íor aprovado:
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e) As peças compressoías e

contratante aPós o conserto dos
Íiltros quando substituídos

equipamentos;

derrerãb ser €ntregues à

f) Os serviços de manutenÉo corretiva somente seÍão executados pela contratada

ápós a aprovaÉo do orçamento prévio e rêspectiva autorizaçáo dacontratantê;

g)A empresa contratâda deverá elaborâr e entÍegar a contratante um cronograma de

ãxecuçao da manutenção preventiva com base naperiodicidade'

6,1.2.1 - Da RePosiçáo de Peças

a) Será de responsabilidadê da CONTRATADA o fornecimento dos meteriais

"ágJ",ã", 
fr"t",", parafusos, corrêias, imãs' terminais etétricos' grâxas' solventes'

produtos quimicos de limpeza, materiais contra a corrosão e para proteÉo

ã",i"rrusi"*" tinta, lixa, neutrol, underseal' fita isolante' álcool' filtro secador'

ã"orr""à" ,"*çr", massa de vedaçâo' vasehna estopas sacos plásticos para

ãlãiài"ion"r"nto' ae delritos, materiaL para solda' zarcão vaselina R-22 kapo'

óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio' acetileno gases Íreon' materiais e produtos de

ti.p"r" ". 
g.r"t . Oe sistemas írigoríficos e desincrustantes;

6.2.Acontratadadeveráexercerfiscalizaçãopermanentesobreosserviçosporela
êxecutados, obietivando:

a) Proceder eventuais substituições de seus empregados' dando ciência prévia ao

executor deste Contrato;

b) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestadosi

c) l\ranter permanente contato com a fiscalizaçâo da Contratante' para soluÇão de

eventuais Problemas.

6.3 - Os serviços deverão ser providenciados pela CONTRATADA' durantê toda a

.ã"ria" 1"" se*iços, a adequada proteção das instalações *""1'::-1"^:::^:
oârantir a estanqueidade das mesmas quanto a eventuais danos causados porpoelras

llÃlàr"Jà".arções desmontagens e/ou execuÉo de sê',iços'

7. DO PESSOÁL Á s ER EMPREGADO NO SERWÇo

Zí - O pessoal da Contratada' por ela recrutado em seu nome e

""ctr"lri 
à"pon""uilidade e designado para a execuçáo dos

atender. dêntre outros, os seguintes rêquisitos minimos:

a) Ter qualificação para o exercício das atividades que lhês Íoram coníiadas;

b) Sêr pontual e assiduo ao trabalho;

sob sua inteira e

serviços, deverá

rãôrõ"- Eir-ffiraffi-



"rl"trl
r*"ff

ESTÀDO Do MÁRANflÀO
CAMÁR4 MUNICIPÁL DE s.ío BERNARDo

CLPJ: 07 629 J20/A001-07
Rla Corego l'enor n2l5-Cehttu- CEP: 65.550-000.

Sào Betnan)a )Ll

SI
t//
0/

c) Ter bons princípios de urbanidade e apresentar-se sempre com uniforme completo,
limpo e com crachá-

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.'r. Responsabilizar-se pelo fornecimento, sem ônus para a CONTMTANTE, dê
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção - EPI'S,

fêrramentas e demais aparelhagens necessárias para a execuÉo dos serviços.

8.2. l\4anter otganizado, limpos e em bom êstado de higiene o local onde estiver
executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação,
passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais,

entulhos e detritos €m geral.

8.3. Responsabilizar-se pelo fomecimento dos materiais de consumo necessários à

execução dos sêrviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas,

soldâs, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc.

8.4. Responsabilizar-se pela manutenção da disciplina de seus prepostos, podendo

a CONTMTANTE solicitar a substituiÉo de qualquer técnico cuia

permanência seja, considerada inadequada na área de trabalho.

8.5. Apresentar pessoal uniformizado e devidamente identiÍicado pata rcalizaÍ

serviços dôntro das dependências da CONTMTANTE

8.6. Fornecer à CONTRATANTE máo de obra especializada e qualiÍlcada,

conforme especiÍicado neste Termo de Referência, e que deverão ser maiores

de 18 anos.

8.7. Todos os materiais e ferramentas necessários paÍa a execução dos serviços de

manutenção corretiva são de responsabilidade da CONTMTADA.

8.8. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislaçâo social e trabalhista em vagor, obrigando-se a saldá-los

na época própria, vêz que os seus empregados não manteÉo nenhum vínculo

empregatício com a CONTMTANTE.

8.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigaçóes

estabelecidas na legislaÇâo especíÍlca de acidentes de trabalho, quando, em

ocorrência da espécie, Íorem vítimas os seus empregados quando da
prestâção dôs serviços.

8.'10. Assumir todos os êncargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

Íelacionadas à pÍestação dos seNiÇos.
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8.'11. Prestar o serviço contratado de forma completa, sem utilizar paliativo

substitutivo como por caráter pêrmanente, ou deixâr de providenciar

recomposiçáo complementar.

8.12. Executar, náo podendo recusar-se sem motivo justificado, os serviços
determinados pela FISCALIZAÇÃO.

8.13. ResponsabilizaÊse êm não usar indevidamente patentes registradas.

8.14. Responsabilizar-se em nâo destruir ou danificar equipamentos por culpa ou

dolo de seus agentes e caso aconteça será de inteira responsabilidade da

CONTMTADA sua substituição sêm ônus para a CONÍMTANTE.

8.15. Manter-se, durante toda a execuÉo do contrato, em compatibilidade com as

condições de habilitaçâo e qualiflcação exigidas na licitação.

8.16. Assumir a responsabilidade por este contrato e náo transfeÍir a outrem, no

todo ou em parte, o objeto do presente Termo de ReÍerência, sem prévia

anuência da Representação da CONTMTANTE.

8.'17. Designar uma pessoa responsávêl que esteja cieôte dê todo o andamento do

contrato.

8.18. Comprovar no início da execução do contrato, através do setor responsável
pela fiscalização, a capacidade operacional dos Técnicos envolvidos na

execução dos serviços conforme determinado a seguir:

8.'19. Executar os serviços objeto desta licitação, descrito no item 7 - Da Execução

dos Serviços, em total conformidade com o estabelecido neste Termo de

Referência.

09. DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

9.1. Exercer a fiscalizaçâo dos serviços por servidores esp€cialmente designados
para esse fim, na forma prevista na Lei N'8666 de 21 de junho de 1993.

9.2. Efetuar o pagamento dos serviÇos prestados nas condiçôes estabelecidas no

contrato.

9.3. Solicitar à CONTMTADA todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços.

9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços exêcutados em desacordo com as
respectivas especif icaçôes.
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9.5. Solicitar â substituiÉo do empregado que náo estiver desempenhando suas

atividades a contento, de âcordo com o estabelecido neste Termo de

Referência.

9.6. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

iÍregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas

as medrdas conetivas necessárias:

í0. Do pRAzo DA aRP E DE EXECUçÃO OOS SERVIçOS

10.í. A Ata de Registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar da

sua assinatura. não admitrndo píorrogação:

'10.2. O contrato de manutenção terá vigência de 03 (trâs) meses, a contar da

data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual peÍíodo,

ate o limite de (60)sessenta meses, de acordo com a Lei 8 666/93.

íí. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - O pagâmento será eÍetuado êm moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias,

após a apresentaÇáo da Nota Íiscal/fatura no valor total correspondente aos itens

fomecidos durantê os últimos 30 (tíinta) dias antecedentes à data de emissão da

referida Nota Fiscal. A mesma deve estar devidamente atestada por servidor

designado parâ êste fim.

11.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta CMSB a

solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da

êmpresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, âs

informaçôes para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco,

nome e número da Agência ê número da conta, anêxando a Nota Fiscal

devadamente atesta, emitida sem rasura, em leira bem legível, juntamente com

cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também a§ demais
certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas -
CNDT, Ceítidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidâo

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União, expedida por órgáos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuíadoria Gerâl da Fazênda Nâcionâ|, e certidões negativas de débitos
êxpedidâs por órgãos das Secrelâriâs dê Fazendâ do Estâdo e do Muniêípio

1 1.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamênto, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçôes de habilitaçâo;
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11.3 - O recebimento não exclui a responsâbilidade da

desempenho do material fornecido, cabendo-lhe 6anar

dêtectadas quando da utilização do referido material;

11.4 - A nota fisc€l/Íatura deverá ser êmitida pela própria Contratada, obrigatoriâmente

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

cadastro de fornecedores da CI,4SB, constante ainda da Nota de Empenho e do

Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de

filiais ou da matriz.

í2. DA VISTORIA

12.1. As empresas licitantês deverão apresentar, obrigatoriamente, por ocasião da

Habilitação, Declaração de Vistoria' conforme Anexo lll deste Edital'

comprovando que a mesma tomou conhecimento de todas as informações e

das condições e graus de dificuldades existentes, para cumprimento das

obrigações objeto dêste Termo de Referência-

12.2. As visitas deveráo ser realizadas por qualquer Preposto, mediante prévio

agendamento, com um mínimo dê 2 (dois) dias útêis antês da data mârcada

pata íealização do ced..afie.

í3 - CRONOGRAiIA DE OESEMBOLSO

13.'l - o cronograma de desembolso será mensal no valor de R$ 

-, 
conÍorme

quantitativo solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Fedêrâl n'
8.666i93.

Contratada pelo perfeito

quaisquer irregularidades

';C;;ãi;iFlM
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PREGÃO PRESENCTAL No _/20í9 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Cámara Ílrunicipal dê São Bernardo
Att.: coMtssÃo PER|\TANENTE DE LtCtrAÇÃO - CPL

Ref.: PREGÃO N. /2019 - CPUCMSB

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

- 

cÍedenciamos o SÍ.
- oôriâdor da Cl n.o e do CPF n.'

, para nos repreaentar na licitação em referência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os

demais atos pêrtinêntes ao certame em nome da represêntada.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

5\)
pu
@,
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PREGÃO PRESENCIAL N' /20í9 - CPL

ANEXO ÍI

DECLARAçÃO

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO /2019_ CPL

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

intermédio de seu representante legal o (a) S(a)................... .......
portado. (a) da Cl no.................... e do CPF no ......... ... ...., DECLAM, sob as

sançôes administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.299 do

Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a êmpÍegar agentês incapazês ou rêlatlvament€ lncapazes;
consoânte o disposio no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8 ô66' de 21 de junho de

1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999' que náo possui

em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ol.l insalubre, e em qualquer trabalho mênores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condiÉo de aprendiz a partir de 14 (quatorze), em

cumprimenio ao disposto no inciso XXXlll do Artigo 7'da ConstituiÉo Federal

de 1988.

2) Quanto â condiçáo METEPP/COOP, esta empresa está excluídâ das

vedações con§tantes na Lei Complemenlat no 14712014 e; na presente data' é

considerada:

líICROEL,IPRESA, conforme Lei Comple.r'enlat no 14712014:
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conÍorme Lei Complementar n" 1472014.

COOPERATIVA, coníorme artigo 34 da Lei Federal no. 11 48812007.
Não é ITAEPP/COOP.

3)

4)

Quanto ao plêno conhecimento ê atendimento às exigôncias dê
habilitação; que esta empresa alende a todos os requisitos de habilitaÉo'
bem como apresenta sua proposta com indicaçâo do objeto ê do preço

oierecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Quanto a in6xistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,

§ 2.', dâ Lei Federal n.'8.666i93, que até a presente data nenhum Íato ocorreu
que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não
existe nenhum pedido dê fâlência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declare ainda, nos têrmos do artigo 9', lll, da Lei Federal n.'8 666/93,
que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

b. Declara também, nos termos do artigo 9', I e ll, da Lei Federal n.o

8.666/93, que não incide em suâs hipóteses vedadas.
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5) Ouanto a elaboreção independente de proposta:

a) A proposta anexa Íoi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que

o conteúdo da proposta anexa náo Íoi, no todo ou em parte, direta ou
indirêtamente, anformado a, discutido com ou recebido de qualqu€r outro
participante potencial ou de fato da (identiÍicaçao da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intençao de aprêsentar a proposta anexa não Íoi anformêda a, discutido com
ou recebjdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiílcaçáo
da licitâção). por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outÍo participante potencial ou de fato da (identificaÉo da
licitaçáo) quanto a participar ou náo da reíerida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identiÍicação da licitaçáo) antes da adjudicaçáo do
objeto da rêferida licitaÉo;

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

0 Que está plenamente ciente do teor e da exten§âo desta declaração e que

detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[ObseNação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá
ser emitida em papel que identiíique o órgão (ou empresa) emissorl
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTÂ COMERCIÂL

À
cÂMARÁ MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n" 65.430{00, São Bemardo - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

- Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, São Bêrnardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N" /20í9 _ CPL

Prezados Senhores,

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

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONÚFAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

2. PRÁZO DE VALIDÂDE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ÂRA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDTçOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endercço).

Local, data e assinatura.
(nomê da empresa e do seu representante legal. com a devida identiÍicaÉo e

qualificaçâo)

ITEÍVI oESCRtçÂO/

ESPECIFICAÇÃO

UNiDAOE DE
MEDIDA

QUÀNTID
ADE

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

2
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PREGÃO PRESENCTAL N. _/20'r I - CPL

ANEXO V

MINUTA OO CONTRATO

CoNTRATO N. _/20í g/CÂMARA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAÍI' A CÂMARA MUNICIPAL OE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE MANUTENçÂO
PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,
INSTALADOS NO PRÉDIO PERTENCENTE À
CÂMARA MUNtctPAL DE sÃo BERNARDo -
MA.

A CÂMARA iTUNICIPAL OE SÁO BERNAROO/Í[,A, inscrita no Cadastro Nacional dê

Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sêdiada na Rua Conego Nestor
no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, poÍtador da cartêira de identidade no ...... e do
CPF n" residente e domiciliado na nesta Cidâde e a empresa

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o no estabelecida (inserir endereço completo), neste ato
denominada CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senho(a)
(qualiÍicação do signalário do contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Física -
CPF, sob o_, portador do R.G. no de acordo com a representação legal que
lhe é outorgada por _(insêrir qual dos instÍumentos: procuração/contEto
sociâUostâtuto social) RESOLVEM celebrâr o presente Contrato decorrente da
licitaçáo na modalidade Pregão Presencial n.o /2019 e do Processo
Adminisirativo n.o 007/20í9, com fundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho dê
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, mêdiante as seguintes cláusulas e condiçóesl

CúUSULA PRITIEIRA - Do oBJETo

'1.1- Constitui objêto do presente contrato a contratação dê empresa
espeoializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos de ar condicionado, instalados no prédio pertencente à Câmara
Municipal de São Bernardo - MA, conforme as especificações constantes do Projeto
Básico, que integrou o Edital do Pregão Presencial no /20í9 - CPL da
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Câmara,
nô

proposta da CONTMTADA e demais documentos constantes do Processo
t2019.

í.í. Discriminaçáo do objeto

2. CúUSULA SEGUNDA _ vIGÊNcIA
2.1, O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 3ílí22019 contados
da assinatura do contrato, pronogável na forma do art. 57, §1., da Lei no 8.666, de

3. CúUSULA TERCEIRÂ - PREçO
3.í. O valor do presente Termo de Contrato é de RS . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . ).
3.2. Estima-se que o cronograma de desêmbolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa alé 3111212019, conÍorme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos dâ alinea 'b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no
8.666i93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da exêcução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
iaxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÁO ORçAMENTÁRIA
4.í. As dêspesâs decorrêntes d€sta contratação estáo progÍamadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Câmara, para o exercício de
20í 9, na Çlassiflcação abaixo:

01 03í 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CLÁUSULÂ QUINTA - PAGAMENTO
5.'l.O pagamento será feito pêle Câmara lrunicipal de Sáo Bernardo/MA, em
moeda conente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na
Conta da ContÍatada e ocorÍerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recêbimento dêÍinitivo do material, mêdiante a apresentaÉo da competente Nota
Fiscal ou Fatura;

5.'1.í. A CONTMTADA deverá protocolar nâ sede desta Câmara a solicitação
de pagamênto, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informagões pâra

ITE
M

DESCRTçAO/

ESPECIFICAÇ
Ão

UNIDADE DE
MEDIDA

OUANT
IDADE

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

1

2



"ÉÍ"
-*\r)í- {,t

0aluESTADO DO N'ARAN'|iO
CAT,IARA MUNICIPAL DE SlO BERNÁADO

('\' PJ : 07-629 520 004 1 -07
RM Coneso )iestü n"215-Centro. CÍaP: ó5.550-A00

São Be anlo/MÁ

crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome ê número da
Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,
emitlda sem rasuÍa, em letra bem legível, juntamênte com cópiâ do conlrato,
cópia da nota de êmpenho como também as demais ceÍtidões atualizadâsl
CertiÍicado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidáo Negativa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Certadão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgáos da
Secretaria da Recêitâ Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazendâ
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias
de Fazenda do Estado e do lúunicipio.

5.2. Como condiçõo para Administrcção efetuar o pagamento, a licitante vencedorc
devêrá manter as mesmas condições de habilitaçáo;
5.3. O rêcebimento náo exclui a rêsponsabilidade da Contratada pelo peíeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;
5.4. A nota fiscal/Íatura deverá ser emitada 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 íiliais ou da matnz
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta coÍrente da Contratada, junto ao
Banco _, âgência no _; e conta corrente no _.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÔES
6.í. O preço conkatado é fixo e irreajustáv€|.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do aÍt. 65 da Lei
no 8.666, de 1993.
6.3. A CONTMTADA é obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderáo exceder o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA sÉTtÍrra - coNDtÇôEs DE FoRNEctirENTo, LocaL E pRÂzo DE
EXECUÇAO

7.í. Serão realizâdas, conforme solicitaÇão íormal realizada pelo Executor do Conhato,
Visilas Íécnicas para MANUTENÇÃO PREVENTTVA E CORRETTVA, quando houver
dêfêito que diflculte ou impossibilite o seu funcionamento.
7.2. Todos os equipamêntos acima relacionêdos estarão contralados sob a cláusula de
mánutençáo corretive e prêvenliva, islo é, poderão ser enviados parâ conserlo, como
tembém serão periodicâmente revistos, sêgundo cronograma de manutenção preventiva a
ser elaborado em acordo enlre as partes,
7.3. Comprovar, semprê que exigido pêlê CONTRATANTE, a procedência original das
peças, parte dê peçâs, componentes ê oulros mêiêíiais necessários. sê nêcessário por
meio dê notas fiscais.
7.4. As peçês, partes de peças, componentes e outros materieis fornecidos pêla
CONTRATADA dêvêrão ser originais ê poderão ser substiluídos por similâr dê boa
qualidade, apenâs quando houver jusliÍicêtiva fundêmentada, previamente aceita pêlo
Contratante.
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1.4s obrigaçôes da CONTRÁTANTE e da CONTMTADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
10.'1 Comete inÍração administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de '1993 e

da Lei n' 10.520, de 2002, a Contratada que:
'lo.'1.1 inexecutaí total ou parcialmente qualquer das obrigagões

assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2 ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
10.1.3 fraudar nâ execução do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
'Í 0.1 .5 cometer fraude fiscal:
10.1.6 não mantiver a proposta.

1o.2 A Contratada que cometer qualquer das infrâções discrimlnadas no
subitem acima ficará sujêita, sêm prejuízo da responsãbilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

10-2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que náo
acarretem prejuízos signiÍicativos para a Contratante;

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

10.3.1 multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecuçáo total do objeto;
10-3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitêm acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
êntidade oLr únidâdê ádministrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitaÍ e contratar com a Câmara L4unicipal de
São Bernardo/lvlA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂ\,44RA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 dêclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes dâ
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que êplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no

8.666, de 1993, a Contratada que:
'10.4.1 tenha sofrido condenâção definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento dê quaisquer tributos;

7.3. As condições de entrega e recebimento
Termo de ReÍerênciâ, documênto lntegrantê e

8. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALTZAÇÃO
8.í.4 fiscalizaÉo da execução do objeto
designado pêla CONTRATANTE.

do objeto são aquelas previstas no
apenso a este contrâto.

será efetuada por Reprêsentante
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10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da
licitação;

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

í0.5 A aplicação de qualquer das penalidades prêvistas realizaÊse-á em
processo administrativo quê asseguÍará o contraditório ê a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n'8.666, de 1993.
10.6 A autoridade compelente, na aplicação das sanções, lêvará em
considêrâção a gravidade da condula do infrator, o cârátêr edúcâtivo da pêna,
bem como o dano causado à AdministraÉo, observado o princípio da
proporcionalidade.
10-7 As penalidades serão obrigatoriamente registradâs no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂ[,,|ARA.

1í. CLÁUSULA DÉCIMÂ SEGUNOA - RESCISÃO
11.'1. O presente Termo de Contrato podêrá ser rescindido nas hipótêses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consêquências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançôes aplicáveis.
11.2. E admissível a íusão, cisáo ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilataÉo exigidos na licitaçáo original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; náo haja prejuízo à execuçâo do objeto
pâctuado e haja a anuênciâ expressâ da Administração à continuidade do
contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso
de rescisão 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:

11.5.í. Balanço dos evenlos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos:
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1 1.5.3. lndenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÔES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçãO financeira;
12.1.2. interromper a execuçâo contratual sob alegaçâo de
inadimplem€nto por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
12.1.3. Subcontratar.

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pêla CONTMTANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de'1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
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segundo as disposiçôes contidas na Lei n'8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - puBLrcAçÃo
'14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - FoRo
'15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o lvunicípio de São
Bemardo/MA.

Para firmeza ê validade do pactuado, o presente Termo de Contrato Íoi lavrado em
três (três) vias de igual têor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

Responsável legal da CONTMTANTE

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF:


