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PREGÃO PRESENCIAL N" OOZ2O19 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. N". 002/2019

OBJETO: contratação, sob dêmanda, de empresa especializada em prestaçáo de
serviços dê manutenção preventiva e coÍretiva nos equipamêntos de ar condicionado,
instalados na Câmara Municipalde Sâo Bernardo - MA.

ORGÃO LICrTADOR: Câmarâ Municipal de São Bernardo/MA

DATA oa sEssÃo púBLtca: o9/04/20i9

HORA: í4:00hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPl da Cámara l\4unicipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centío, CEp n" 65.550-000, São
Bernardo/MA

PregoêiÍa da Câmara Municlpal de São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO2l20í9 _ CP.

EDITAL

PROC. ADM. N.. 002/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, INSCÍ|IA NO CAdAStTO
Nacional de Pessoas Juridacas sob o n' 07.ô29.520t0001-07 , sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/l\4A, por intermédio do
Pregoeira da Comissâo Permanente de Licitação de São Bernardo, dêsignada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 2018, e publicada no átrio
Municipal no dia 18 de feverearo de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará lacitação na modalidadê PREGÃO PRESENCIAL, do I'po mênor prêço por
LOTE, conformê descÍilo neste Edital ê seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei no 10.520, de 17 dejulho dê 2002, Decreto no 3.555, de 8 de êgosto de
2000, da LeiComplementar n' 123, de 14 de dezêmbro dê 2006, da Leino 11.488, de
15 dejunho de 2001, do Decreto n' 6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho dê 1993, e as exigências
estabelêcides neste Edilâl

A sessão pública de realizaçáo do Pregâo teÍá início às í4:00 hs do
dia 09 de abril de 20'19, devendo os envelopes, contendo a Proposta de preços e a
Documentação de Habilitação parê o objeto deÍnido neste Edital e Íespectivos
Anexos, ser entreguês nâ COMTSSÃO PERMANENTE DE LtC|TAÇÃO.CpL, situada
na Comissão Pernanente de Licitação/CPl da Câmara [4unicipal, localizada na Rua
Conego Nestor no2'1s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados-

í. DO OBJETO

1.1. A presente licitaçâo têm por objeto a contrataçâo, sob dgmanda, de empresa
especializada êm prêstação dê serviços de manuienção paeveniiva e coÍrêtiva
nos êquipamentos dê aÍ condicionado, instâlâdos na Câmara Municipal dê Sâo
Bernardo - MA, conÍorme especificações constantes do Termo de ReÍerência -
ANEXO I, parte integranle deste Edital.

1.2. O valor globâl estimado desta licitação é de R$ í2.900,30 (dozê mil, novecentos
aeais ê trinta cêntavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.í. Participação de êmpÍesas, cujos râmos de âtividâdes sejam compativeis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentagão
ê rcquisitos mínimos de classiícação das propostas, constante deste Edital e seus
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2.2. A participacão neste Preqâo é EXCLUSIVA a microempresas. emprêsas de
pequêno porte íconformê Lei Comolementar no 123, dê í4 dê dêzêmbro de 2006.
nos termos do aíiqo 48. lncisô l. alteÍado pêla Lei Complementar no l47. de 07
de aoosto de 20í4). cuio ramo de atividadê compativel com o obieto licitado e
que atendam a lodas as exiqências. inclusive quanto à documeniacâo e
reouisitos mínimos de classiÍicacão das propostas. constante deste Edital e
sêu3 Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licitaçâo as empresas punidas, no âmbito da
AdministraÇão Pública, com as sançoes que abarquem a Administração Pública
lvlunicipal prescritas no art. 7" da Lei Federal n" 10_520t02. bem como os incisos lll e
lV do art.87 da Lei Federalno 8.666/93.

2.4. Não poderâo parlicipar os intêressados que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de cÍedoaes, dissolução, liquidação ou em regime de consórcto,
qualquer que seja sua Íorma de constituiçãô, empresas eshangeiras que não
íuncionem no país, emprêsas que possuam, entre seus sócios, sêrvidorês públicos
da Câme.a Municipal dê São Bernardo bem como aqueles que tênham sido
declaÍados inidôneos para licitar ou ContÍataÍ com a AdministÍação Públaca ou punidos
com suspensão do direito de licilar e contralar pelâ Administração Pública da
CàÍrara Municipalde São Bernardo. (art.9 da Lei Federalno 8.666/93)

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

3.1. Na fase de crêdenciamento o intêrêssado deverá credenciar-se e, se for o câso,
comprovar a existência dos necessários poderes para Íormulação de propostas e para
a práticâ de todos os dêmais atos ineÍêntês â esie Pregão Prêsencial.

3.1.1. ate o início do horáÍio da sêssão, o PÍegoeüo ou, por delegação deste, a equtpê
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovândo, se for o caso a outorga de poderes necessários para a
formulaÉo de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão,
observando-se ainda que:

a) Não será permitido ao mesmo cíêdenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame; e

b) Não será permatido mais de um credênciado para o mesmo proponêntê;

3.2. O licitante intêressado deverá se apresentar ao pregoeiÍo ou a equipe de apoio
para cíedenciamento por intermédio de seu representantê devidamente munido dê
documento que o credenciê ê participar deste procedimento licitatório e a respondeí
por sua rêpresentada, dêvêndo, aindâ. no âto de entrega dos envelopês, idêntiíicâr-sê
exabindo a Carteira de ldentidadê ou outro documento equúalêntê, com copia do
respectivo documento.
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3.2.1. o credenciamento faÊse-á po@
instrumênto particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo sagnatário da proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para formular oÍertas e lances dê pÍeços e praticaí todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuÍação, público ou particular, ou Carta Credencial (ÂNEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintês documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando dê sociedades
comerciais ê, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleiçóes de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderês para
exercer direitos e assumiÍ obrigações êm decorrência de tal investidura;

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

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo píegoeiro, a cada
Sessâo Pública íêalizadâ.

3.5. Após o credenciameôto, será dêclaÍada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

3.6. O credenciamento será conÍerido pelo PregoeiÍo a cada Sessão pública íealizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que tÍata o subitem 3.1. A falta
desse documento somente impedirá que o rêpresentante da licitanie se maníêste ou
responda pela rêpresentada durante o processo licitatório_

3.6. A licitante que comparecer Íepresentada por seu sócio ou dirigentê, flca
dispensada do credenciamento na torma de que trata o subitem 3.t, devendo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subíem
3.3 alíneas "a" e "b".

3.9. Nâo será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa
e nem de um mesmo representante para mais dê uma emprêsa_

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaraçâo, em separado dos envêlopes, de
enquadramento no art. 3o da Lei Complementat no. 14712014, no caso de
microempÍesa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas,
conforme modelo constate do Anexo ll destê Edital. A não entrega da referida
DeclarâÇâo indicará que a licítante optou por não utilizar os bêneficios previstos na Lei
Complementar no. 14712014.

3-10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovâr a declaraÇão do item anterior, devendo
tÍazer, no caso dâs l\4E|EPP a Certidão de Enquadramento como Micro€mpresa ou
Empaesa dê Pequeno PoÉe, somente paía êÍeito do disposto nos arts.43 a 45 da Lei
Complementar n" 123, de 14112t2006, emitida nos termos do ad. 8. da lnstrução
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Normatúa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n" 103. de
3010412001, pelo Regastro competente para a inscÍiçâo do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pertencentes a êsta categoria empresarial.

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

3.12- Da Ordem dos procedimeniosi

3.12.1. A sessão do certame obsêNará os seguintes pÍocedimentos:
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, ClassiÍicaÇão das Propostas de preços e Fase de Lancesj
ê) Do beneÍÍcio às microempresas e empresas de pequeno porte
0 Fase de hâbilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adêquação da Proposta de preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta dê Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser aprêsentados
pêssoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima
mencaonados, êm 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubÍicados no fecho e contendo êm suas partes exteÍnas e frontiais, em caracteres
deslacados, âlém da razão socialdo licitantê, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO O1

PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO OO2/20I9
oRGÃo LtctTADoR: coMtssÀo PERMANENTE oE LtctTAÇÃo - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA:09/04/20í9
NOIIIIE DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO OO2l2019
ORGÃo LlcITAooR: coM§sÃo PERMANENTE DE LICITAçÃo _ cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: 09/04/2019
NOITIE DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. Após a enkega dos envelopes, aquele indicado como'DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO" será rubncado pêlo Pregoeiro, equipe de apoio e os ÍepÍesentantes
credenciados das licitantes.



:ü

ESTADO DO MÀR4NHiO
CAMÁM MUNICIPÀL DE &IO BERNAADO

ctPJ 07 629 520/000t 07
Rao Coneeo letor n"215-Cenrro CEP ó5 ssA A0A.

SAo Beúardo/t1,4

,4
0ft

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou
cópiâ previamente autenticada por cartóio competente ou por setuidor da CPL (aiá
vinte e quatro horas antes da realização do cêrtame), ou publicação em ó.9áo da
imprensa olicial.

4.5. As propostas que não atenderem às êxigênciâs do presente Edital ou que Íorem
omissas ou apresentem irregularidades ou deÍeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassiÍicadas.

4.6. Não serão aceitas documentaçâo e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no píeámbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que regê a matéria e ao
presente Editalde PÍêgâo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impÍessa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as Íolhas pelo representante legal do licitanle proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregâo, Íazão social do proponente, número do CNPJ/|\4F, endereço
completo, telefone, fax e endereço elêtrônico (e-mail), este último se houver, paÍa
contato, bem como dados bancários tais comoi nome e número do Banco, agência e
conta coÍÍente para Íns de pagamento;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato. números do CPF ê
Carteira de ldentidade e câÍgo na empresâ:

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicaÉo do LOTE e ITEM
cotados, em conformidade com as especificações do Termo de ReÍerência - ANEXO
I deste Edital;

d) PÍeço unitário e o valor total da proposta. Nos preços pÍopostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: kansportes,
tributos dê qualquer natureza e todas as despêsâs, diretas ou jndiretas, relacionadas
com a execução do objeto da presenle licitação:

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

g) Prâzo dê êxêcuçáo: dê ecordo com TeÍmo dê Rêíêréncia.

9.1) Após ê solicitaçáo de Íornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega
dos itens constanles na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco)dias

ffi
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consecutúos, em umâ única êtapa, independentemente do quantitativo e valoÍ
solicitado.

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofêrtado pêrmanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apreseniação da Proposta implicará na plena aceitaçáo, por parte do licitante,
das condições estabelêcidas neste Edital e seus Anexos.

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

5.6. Quaisquer tributos, custos ê despesas dlretos ou indirêlos omitidos da proposta ou
incoÍretamente cotados, sêrão considerados como inclusos nos pÍeços, não sendo
considerados plêitos de âcréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os serviços
seÍ fornecidos sem quarsquer ónus adicronais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo PregoeiÍo, os licitantes que apresentarem as propostas
de menoÍ preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até l0%
(dez por c€nto) superiores, dispostos em ordem crescenle, para que os repÍesentantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identificadas, no minimo, kês propostas escritas com preços
em conÍormidadê com o definido no subitem antêdor, o Pregoeiro fará o ordenamento
das melhores oÍertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer
que sejam os valores oÍertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

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

6-4. Nâo podêrá haver desistência dos lances ofertados.

6.5. O empate entre duâs ou mais propostas de preço, será resolvido poí sorteio em
ato público, com a parlicipaçáo de todâs as licitantes.

6.6. Encerrados os lances, as propogtas de micro€mpresa e de empresas do
pequêno porte que se encontrarem na Íaixê até 5% acima do menor preço serão
consideradas empatadâs com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na oÍdem de classificação, uma na fafta da outÍa, para fazer uma única e
úftima ofeda, inÍerior a da primeira colocada, visando o desempate.

6.6.1. Aplicâ-sê o disposto neste itêm sômênte no ceso de propostâ inicialmente mais
bem classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

&
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6.6-2. A microempíesa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podêrá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferjor à proposta do primeiro
colocado, situaçâo em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contrataçâo, será adjudicado em seu favoí o objeto deste pregão;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a êmpresa de pequeno poÍte mais
bem classiÍicada, na formê da subcondição anterior, o pregoeiro convocaÍa os
licitantes remanescentes que poÍventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6-6.4. No caso de equivalência dos valorês apresentados pêlas micÍoempíesas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condjção. o Pregoeiro Íará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a
vencedora pata apresentação da oferta ínaldo desempate;

6.6.5. O interessado que náo apresentâr proposta decairá do dkeito previsto na Lei
Complementar n' 14712014;

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

6.7. Aoós a fase de lances. será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às
ofertas. exclusivamente oelo critéíio de menoÍ oÍeco olobal poÍ LOTE.

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidadê quanto ao objeto da proposta com o
menor preço, conformê dêÍinido neste Editale seus Anexos, decidindo motúadamente
a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitávêl a oferta, será verificado o atendimento pelo proponentê dê todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o pregoeiro
exâminará as ofertas subseqúentes, na órdem de clâssiÍicaçâo, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas âs exigências constantes deste Edital, sendo o
respectúo proponente declaradô vencedoí nêssa fase.

6.10. Vêriflcando-se discordância ênke o preço unitário e o total dâ proposta
prevalecêrá o prameiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência ênhe os
valores numéíicos e os por extênso, predominarão os últjmos, independentemente dê
consulta ao licitante.

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

6.12. Serão desclassificadas aquelas
612.1. Apresentârêm vâlores acimâ
itens e valor global;

6.12.2. Não atenderem às exigências

pÍopostas que:
dô máximo êstâbelecido no Editâ1, ênglôbendo

do presente Editale seus Anexos;

#
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dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contênham preços manifêstamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonskado sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a proposta êscrita de Mênor Preço náo Íor aceitável ou sê a respectiva
licitante desatênder às exigências habilitatórias, será examinada a ofeda seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que túer formulado tal proposta,
na ordem de classificação, e assim sucessivamênte, até a apuração de uma que
atenda às condições deste Edítal.

6.14. O Pregoêiro poderá negociar diretamenlê com a licitantê detêntoÍa da proposta
de menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.í5. Da reunião lavÍar-se-á ata ciacunstênciada, na qual seráo registradas as
ocorrências relevantes e que, ao Íinal, será assinada pelo pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

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

6.'16.1. Os documentos poderào sêr Íemetidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a seí estabelecido
pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao óÍgão licitânte.

6.16.3. O licitante que abandonar o cerlame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seÇâo, será desclassificado e sujeitaÍ-se-á às sançôes prêvistas neste
Edital.

EsfADo DoMÁRÁNHÃo
CAMAMMUNICIPÀL DE sÂo BE4NARDo
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6.16.4. O Pregoeiro podeÍá fxâr prazo parâ o reenvio do anexo contêndo ê planilha de
composição de preços quando o preço total ofeÉado for aceitável, mas os preços
unitários quê compõêm necessitem de ajustes aos valores estimados pelo óRGÀO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá amplicar aumento do seu vàlor global.

6.16.5. Será desclassificadâ a pÍoposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregulâridedes apontedês pêlo Prêgoeiro.

ô.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a afteração de preços
unitáíios pelo licitante obsêrvando-sê: (apenas se houveÍ divisão em lotes ou itens) 

-
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a) Como limite máximo
finais sejam menores ou

o valor global final ofertado, desde que os preços unitários
iguais aos preços unitários da proposta inicial;

b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução dê
preços unitários, para 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 unhários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidâdes.

7. oa HABtLtTAçÃo Dos LtctraNTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá sêr entregue em Oí (uma) via, em
envelope devídamente Íechado e rubricado no fêcho, identiÍicado confome o indicado
no item 4.1 deste Edital.

7.1.1. As declaraçõês e outros documentos julgados necessários â habllitaçáo
produzidos pelo própriô licitante. deverão contêr daia, identiUcação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. EncÊtÍada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro pÍocederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaçáo do licitante que
apresentou a melhoÍ proposta, procedendo a sua habilitaçáo ou inabjlitação.

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requeÍ a apresentaÉo de toda
a documentaçâo comprobatória da necessáÍia qualificação no que se refere à:

7.3.'1. Habilitação Juridica, que será comprovada mêdiante a apresêntação da
sêguinte documêntação:

a) prova de regisko comercial, no caso de empresâ individual;

b) ato constitulivo, estatuto ou contrâto social em vigoí, acompânhado de lodas suas
alterações, devidamente registrados, em se tÍatando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
atuais administradorês;

c) no casode 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) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socaedade estrangeira em
funcionamento no PaÍs e ato de registro ou autorÉação para funcionamento éxpedido
pelo órgão competente, quando a atividêde assim o exigir.

7.3.2. RegulaÍidade Fiscal, que será compÍovada mediante a aprêsêntação dos
seguintes documentos:

a) Prova de lnscriÇão no Cadastro Nacional de pessoa JuÍídica (CNpJ);
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b) Prova de inscrjção no Cadastro de ContÍlbuintês Estadual ou Municipal, se
houver, Íelativo à sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o obieto conkatual;

7.3.2.1. Ptoua de regularidade perante a Fazenda Fedêral, Estâdual e Municipal do
domicilio ou sêde do licitante, que será realizadâ da seguinte Íorma:

a) Fazenda Federal: apresentação de CeÍtidâo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Fedêrais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secrêtaria da Receita Fêderal do Brasil (RFB) e
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pcFN), que abrange, inclusive, as
contribuições sociais previstas nas alineas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei
no 8.212, de 1991;

a.1) O licitante poderá, em substituiçâo à certidâo mêncionada na alínea c.1,
apresentar as seguintes certidõês conjuntamente, desde quê tênham sido expêdidas
até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicadosi Certidão Negativa de Débito ou a Ceíidão positiva com efeito negativo
rêferente à Coôtribuição Prêvidenciária e as de Terceiíos, expedida pela Secretaria da
Receita Federaldo Brasil (RFB) ê a Certidâo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos FedeÍais e à Dívida Ativa da União, ou Certidâo Conjunta positiva com efuito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB) e procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobrê
Operações relativas à Carculação de l\,4ercadorias e sobre prestações de Serviços de
Transporle lntêrestaduâ|, lntermunicipal e de Comunicação - |CN4S, expedidã pela
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se Íor o caso, certidão comprobalóiia de que o
licitiante, êm razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

c) Fazênda Municipal: apresentação da Certidáo Negatúa de Débitos (e débitos em
dÍvida atÍva), ou Certidão Positjva com efeito de Negativa, do lmposto sobíe Serviços
de Qualquer Nâtureza - lSS, ou, se for o caso, certidão comprobãtória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal:

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

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

7.3.3. As micaoêmpresas e emprcsas de pgqueno porte deverão apresentar toda a
documentâção exigida perâ efêito de comp.oveção dê rêgulâridadê fiscat retâcionedas
no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) daas úteis, cujo termo inicial correspondeÍá ao momento em que o
proponente for declarado o vencêdor do certame, prorrogávêl por agual período, a
critério da administração pública, para a regutarização da àocumentaç1o, jagamento

sl
í)ut



üi
--rilaEa

ESTADo Do túaRÁiHÃo

9r
0al
@/CAMAM MUNtclpÁL DE sÃo BERNARDo

c§PJ 0?-629 5 20,/000l -07
R@ Co@so testot h'215-Ce"trc CEp: ó5 55A-A0A.

S,io Bern@do M4
ou parcelamento do débito e emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de c€íidão negativa (art.42, s1., LC 123106).

pigjn. 12 d. a0

7.3.3.1. Este benêfÍcio será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-Íegularização da documentaçâo, no prazo previsto neste item 7,3.3,
implicará em decadênciâ do direito à contratação, bem como a aplicação da
suspensão de licitar e contratar com a Adminiskação peto periodo Oe àte Oá lOois;anos, sendo facultado à Administração convocar os licitanles Íemanescentes. na
oídem de classificação. paía a assinalura do contralo. ou rêvogar a licúação.

7.3.4. QualiÍicaçâo Econômico-Financêi,a, quê será comprovada mediante a
apresentaçâo dos seguintes documêntosi

lJ _?"1?lç: 
pakrmonEl e dêmonsÍações contábêis do úttimo êxercício sociat, iáexrgivers e apresenlados na Íorma da lei, vedados a substituição por balancetês ou

balanços provlsonos, em^que estelam registrados os valores do âtvà circufánte (nc) eoo passtvo crcutantê (pC), de modo a eÍrair-se indice de Liquidêz Corrente (lLC)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resuftado mênor do que úm (í,0) em quahuer dos
I9:"^: l:Í:199: acima, deveÍão .comprovar o capitat àinimo àú patrim-Onio--riqutoo
rguar ou supenor a cÍez por cenlo (.10ôlo) do valor estimado da contÍalação.

a.2).Excetua-se dê exigêncja dâ alínea anterior o microempÍeendedor individual (art.
18 da LC 12y2006 ctc an. 1 fig, s 20 CC) e as l/rcro e'eequenài irpi""À qr"propuserem habititação em ticitações cujo os objetos sejam parà o fo,nãliiiánú pur"pronta enkega ou para locação de materiais (art.3" do oecreto Fádéiat n"6.204t2001\

a.3) As empresas com menos de um exercicro Ílnanceiro devem cumpflr a exlqenctadeste subitem mediênte a apÍesentaçáo do Balanço de Abertura. 
""ãrnp-rn-Áão 

ootjaranço patÍrmonial e da DemonslÍação do Resultado levantado com bàse no mêsrmeqtatamenle anterioí à data de apresentação da proposta.

a.4) Serâo considerados aceitos como na foÍma da let o balanÇo pakimoniaj edemonskaçôes contábets asstm epÍesentados.

l. Publicados em Diário Oficielou;
ll. P_ublicados em joÍnaldê grande ciÍculação ou.
lll. Registrados na Juntâ Comerciâtda seàe/domicrlio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro Diáíio, devidamente autenticado na Junta Comercialda sede oudomicítio da ticitante, na forma da tN no 65 do Departamento N""iã"àiãã nãqi;; ooComércro - DNRC. de .to dê agosto dê .19g7. 

",i-À".llã.p""r,"i1;b*il;:;"*"dos Têrmos de Aberrura e de Encêrramênto. ouando ror ãpià!"il".ãã ã i,iiài""r o"Drario, para cote;o pelo pregoetÍo e Equipe de Apoio. fica dispensêda 
" 

in"iriãà, n"documêntaÉo dos Termos de Abertu,á 
"0" er""riuÀ"nroà;'1,;;;il'st:;'
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V. Sistêma Público de Escrituraçâo Digital - Sped - Contábil (Oecreto Federat no
6.02212001\ nos termos do art. 20 da lnskução Normativa RFB no 78712001, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na Íorma do § 50 do art. '10

dâ lnskução Normativâ DNRC no'107/2008.

b) CeÍtidâo Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
EÍrajudicial), êxpedida pelo distribuidoÍ da sede da pessoa jurídica, com data náo
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A QualiÍicaçâo Técnica dos licitantes dêvêrá ser comprovada akavés de:

a) ATESTADO de capacidadê técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou pÍestou serviços compatíveis
com o objeto deste pregão.

7.3.6. Decla.açào Unificada que constará

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubrê ê nem menores de dezesseis anos em qualquer kabalho, safuo
na condição de êprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Federal nô 8.666/93, nos termos do ANEXO t.

b) Declaração de supêrveniência dê fato impeditivo da habilitação neste cêrtame,
inclusúe na vigência conkatual, caso venha a ser contratado.

c) Declaração de elaboração independente de propostá.

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

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, êxpedido órgão da
Adminiskaçâo Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.'l ("a", ,,b,,, ,,c,, e ,,d,,) e 7.3.2 (,,a,,e,,b").

7.5. Não haverá apresêntação de amost.a prévia ao contrato.

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

7.7. Se a documentêçáo de habilitação nâo estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Editêl e seus Anexos, podêrá ô pregoêiío considerar o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pena dê inabilitação, os documentos apresentados devêÍão estar em nome
do licitantê, com indicâçâo do númêro de inscriçâo no CNpJ.

7.9. Todos os documentos êmitídos em língua eskangeira devêrão ser entregues
êcompanhados da trâdução para lÍngua portuguesa, êfeluada por kadutor

w
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juramentado, e também devidamenle consularizados ou regishedos no cartório de
títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedênciâ estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registíados em cáÍtório de
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação juÍidica e regularidade
fiscal devêrão estaÍ em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, sáo
emitidos somente em nome da matriz.

7.12- Os documentos acima íelacionados, necessários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, poÍ qualquer pÍocesso de cópia autênticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oÍicialou por côpias, desde
que acompanhadas dos originais para conÍerência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

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

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

7.15. A declaração falsa relativâ ao cumprimênto dos requisitos de habilitação, à
conformidade da píoposta ou ao ênquadramênto como microêmpresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste Edital.

8. DA rMpuGNAçÂo Do ATo coNvocATóRto

8.1. Qualquer pessoa poderá sollcilar esclarecimêntos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.í.1. A apresentação de impugnâção contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e nos pÍazos previstos na legislâção. devendo ser entÍegue
diretamente ne coMtssÃo PERMANENTE Og ltõfl'ÇÀO - CPUCMSB. na Rua
Conego Nestor no2rs-Centro, CEP: 65.550,000, São Bernardo/MA. nâo tendo eÍgito
suspensavo.

8.'1.2. Acolhida a petição contra o ato convocaiório, será designada nova data para a
realizaçáo do certame.

8.2. Caberá à Prêgoeiro (euxiliada pelo técnico competêntê) dêcidir sobíê a petição no
prazo de 24 (vinte e quako) horas.

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

Págin. ta d.1ú
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8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicaíá na plena aceitação, por parte dos interessados, das
condiçóes nelê estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do PregoeiÍo neste processo lacitatóÍio, poderá o licitantê, ao final da
sessão públicá mânifeslar, imediatâ e molúâdamênte, a intenção de interpor recurso,
sendo regiskado êm Ata a síntesê das suas Íazõês de recoríer.

9.2. A falta de maniíestação imediatâ e motivada de intêrpor recuaso, no momento da
sessão destê Pregáo, jmportará na decadência do dareito de recurso e adjudicaçào do
objeto pelo Pregoeiro ao vêncedor.

9.3. Caberá ao licitante juntâr os memoriais relativos aos Íecursos regiskados em Atâ
no prazo de 03 (três) dias úteis, contâdos da lavÍatuÍa da citada Atâ, nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitação ou lnabrlrtação da ticitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recoÍer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarêm contrê razóes também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apÍesentaçáo das raz6es do
recorÍente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro deverá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem 8.1.i, terá efeito
suspênsivo, e, se acolhido, invêlidará apenas os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.6. Se não Íêconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
inÍormado, à consideraÉo do presidente dà Cámara Municipal de Sâo Bernardo,
que proferará decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

9.7. Depois dê decididos os recursos e constatada a regularidade dos êtos
procedimentais, o Presidênte da Câmara Municipal de Sã; Bernardo poderá
homologar este procedimento licjtatório e determanaÍ a contratação com a licitante
vencedora.

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitaçâo à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competentê, poderá homologar estê procedimênto licitatório e deteminar a
contratação com a licitântê vencêdora

10.2. Após a homologação do resultado da presentê licitação, a Câmara Municipal de
São BeÍnardo convocaíá a empresa âdjudjcatáriâ paÍa, no prazo máximo àe 05
(cinco) diâs úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,

Parhá r. d. 'o <Ài:
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adâptado à proposta vêncedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuizo
das sanções previstas no artigo 81 da Lêi n. 8.666/93.

í0.3. O prazo da convocação poderá Ser prorrogado uma vez, por igual pêríodo.
quando solicitado pela licitante vencedoaa durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado ê acêito pela AdministÍação.

10.4. Quando a convocada náo assinaÍ o Contrato no prazo e condições
estabelecidos, o PregoeiÍo convocará os licitantes remanescentes para
reapresentaíem os seus Documgntos de Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do item 7 deste Edital, em sêssão pública, a se realizar em hora ê local
previamentê informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
veíiíicando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponênte, na ordem
de classificação, e assim sucessúamente, até a apuraÉo de uma proposta que
atenda ao êdital, sendo o rêspectivo licitante dêclarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

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

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

10.7. A homologação do resultado dêsta Iicitação não implicârá em direito à
contratação.

il. DAS coNDçÕEs oE paGAMENTo

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
Sáo Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscale atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidôes Negativas de Débito junto ao INSS, CNOT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Fêderal.

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidaçáo de obrigâções êm virtudê de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

12. DOS PRA2OS E CONDçôES DE EXECUÇÃO OO OBJETO CONTRATAOO

12.1. O contrato rêsultante do processo licitatório terá vigência aÍé 31lj2l2}1g
contados à partir da assinatuía do conkato.

'12.2. O prazo dê execução se dará de acordo com o Termo de Refêrência,

12.3..Íoda prorrogação de prazo deverá ser justificâda por escrito e previamente
autorÊada pela Cámara Municipal de São Bemardo, devendo a solicitação ser

Págin. í0 d. ro
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I3. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

13.'1. Em caso dê atraso injustificado na execução do contralo ou pela inexecução
das condições estabelecidas, ou execução insatisfâtóíia da prestação do seívço,
atrasos, omissões e outras falhas sujeitaÊse-á a CONTRATADA às seguintês
penâlidades:

13.,l.1. Advertência poÍ escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinaçâo de adoção das necessárias medidas de
correções;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,37o (três décimos por cento) por dia, âté o 30 (trigésimo) daa de atraso, sobre o
valor do serviço náo realizadoi

b) 20% (vinte por cento) sobre o valoí do serviÇo não realizado, no caso superior a 30
(trinta)dias, com a consequente rescisão do contrato.

13.'1.3. Suspênsâo temporária para paÉicipar em licitação promovidas pela Câmara
Municipal de São Bernardo e impedimento de contratar com a Adminiskação pública
l\4unicipal, pelo píazo de até 2 (doas) anos nos termos da lei Federal n" 8.666/93.

13.1.4. Declaração de inidoneidadê para participar de licitação e assinar contratos
com a
AdministÍação Pública, pelo prazo pÍevisto no inciso antêíior ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilitaçáo; e/ou

13.1.5. lmpedimênto para participar dê licitação e assinar contratos com o lvlunicipio
pelo prazo dê até 5 (cinco) anos e descredênciamento do Cadasko de Fomecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serâo registradas no Cadasko Geral
de Fornecedores da Câmara Municipalde São Bernardo.

'13.3. Se o valor das multas não Íor pago ou depositado na Conta única do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquer fatuÍa ou crédito a que a
CONTRATADA vier a fazerjus

í4. OA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRlA

14.1. As dêspesas com a exêcução do prêsente Conketo no exercicjo dê 2O1g
correrão à conta da Dotação Orçamentária seguintel

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.30.00

encaminhada até 15 (quinzê) dias antêrioÍês ao vencimento do prazo de execução
estipulado
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15. DAS DtSPOStçOES GERATS

15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, Íaráo parte integrantê do Contrato, indepêndentemente de transcrição_

'15.2. E facuftâdo à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer Íase da lacitaçâo,
a promoçâo de diligência destanada a esclarecer ou complementar a instruçáo do
processo, vêdada a inclusão posterior de documento ou inÍormação que devena
constar no ato da sessão pública; e aindá:

15.2.'1. Solicitar aos setores competentes a elaboraçâo de pareceres técnrcos
destinados a fundamentaí as decisões;

15.2.2. No julgâmento das propostas e da habllitaçáo, sanar erros ou falhas que não
altêrêm a substância das propostas, dos documenlos e sua validade jurídica, mediante
despacho
fundamentado e acessívela todos os interessados, e

í5.2.3. Relevar omissões puramente foÍmais obsetuadas na documentação e na
proposta,
desde quê náo cont.ariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.

í5.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relaçâo a eventuais dúvidas na
interpretaçâo do presenle Editale seus Anexos, deverá ser êncaminhado, por êscrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitâção - cpl da Cámarâ Municipal
de São Bernardo, por e-mail no endeíeço eletrônico col.saoberna.do@qmail.com, ou
entregue diretamente na própria Comissão, stuada na Rua Conego Nestor no2.l5-
Centro, CEPi 65.550-000, São Bernardo/[4A, de segunda à sexta-Íeira, no horário das
0Ei00 às '11t00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Nâo serão levadas em consideração pelo pregoearo, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamações relativas ao editat que não tenham sido foímutadas até 02 (dois) dias
úteis antes da data maÍcada para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótese alguma seÍão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consuftas formuladas viâ e-mail.

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

15.4. Fica assegurado à CâmaÍa Municipal de Sáo BêrnaÍdo, o dirêito de, no
interesse da Administraçâo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou êm parte,
a presente licitação, dando ciêncaa aos participantes, nâ forma da lêgislâÇão vigente.

'15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das infoÍmaçóes
e dos documentos apresentados em qualqueÍ fase da licitaçào.

pá0úá!rd.,ta ry
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'15.6. Não havendo expêdiente ou ocorrendo qualquer fato supervenienle que impeça
a realização do cedame na dala marcêda, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo hoíário e local anteriomente
estabelecido, dêsde que não haja comunicação do PÍegoeko êm contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Êditale seus Anexos, excluir-sê-á
o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Câmara Municipal de São BeÍnardo.

'15.8. O desatendimento de exigêncaas foÍmais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desdê que sejam possíveis a afeÍição da sua qualificação e a
exata compíeensão da sua proposta, durante a realizaçâo da sessão pública de
Pregão-

15.9. O rêsultado desta licitação seÍá comunicado no mesmo dia do julgamênto, se
profêrido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmprensa OÍicial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE podeÍá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no lodo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na Íorma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não terão direilo à indenização em decorência da anulação do
procedimento lacitatórao, ressatuado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiveí suportado no cumprimento do conkato.

15.r1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informaçõês e dos documentos apresenlados em qualquerÍase da licitação.

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

15.13. A Contratada deve cumprir âs normas de desenvofuimenlo sustentável (art. 30,
Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro,
CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, de segunda à sexta-feiÉ, no hoÍário das 8:OO às
11:00 horas, onde poderão ser consultados gÍatuitamente ou obtidos mediante o
recolhimento da importáncia de R$ 30,00 (tÍinta reais), realizado exclusivamente
através de Documento de Arrecadação Municipal- DA[4.

15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudançâ posteíioí, sob pena de reputar-sê
válida a notiÍicação encaminhâda ao êndêrêço fornecido.

15.16. São partes integÍantes deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I . Termo de Reierência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - [,,lodêlo de Declaração

ANEXO M - [Iodelo de Proposta Comercial

ANEXO V . Minuta do Contrato

São BeÍnaÍdo ([,44), 25 de abrilde 2019.

,'',.|À)...
RENATA LIMA FERREIRA

Pregoeira Oficial
da CâmaÍa Municipalde São Eernardo/MA
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TERMo DE REFERÊNGIA

ANEXO I

TERMo oE REFERÊNclA

I. DO OBJETO

í.1. A presente licitaçâo tem como objeto a contratação de empresa especializada em
prestaçáo de serviços de manutenção preventiva e coÍÍêtúa nos equipamentos de ar
condicionado, instalados no prédio pertencentes à Cámara Municipalde São Bemardo

2. DA JUSTIFICATMA

2.1 A qualidade do aÍ é diretamentê aÍetada pelo estado de conservação do sistema
de refrigeração e climêtização, portanto, uma manutenÉo pr"r"ntirc d"r" 

".,planejada ê procedida por pessoas qualificadas.

2.2 Assim, vêrifica-se que a manutênçâo preventiva além de ser uma necessidade
indispensável ao equipamento é, também, uma exigência noÍmativa de caráter
obrigatório.

2.3 Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvlmênto das atvidades deste
órgão, uma vez que proporciona o bem€star, saúde e confoÍo térmico aos servidoíes
da Câmara e a população geral, conforme exigência da portaria 3.S23 do Ministér,o da
Saúde de 28108/1998 e da Resotução no 9 da ANVISA de 16/0i12003.

DA EspEctFtcaçÂo Do oBJETo

EaF-"_6i'-ffiü-
páCin. 2i d. rú

Manutenção preventiva. Aparetfro ae lr
condicionado do tipo Split com capacrdâde 9.(,OO
Btus, ciclo frio. 9ás ecológico R41Oa, com conkole
Íemoto sem fio timê e ctassificaÇão eneígettca ,A,,
(Darxo consuÍro de energta, tensáo 22Ov e selo
ProcelA, incluindo condensâdora eevaporadoÍa,

MARcAi COMFEE

R$
,lo,t,67""-,0. 

I o. ]
R$

6í0,02

@
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Íllanut€nção preventiva: ApaÍãlh-dejr-
condicionado do lipo Split com capacidade 9.OOO
gtus, ciclo Íio, gás ecológico R41Oa, com controle
íemolo sem fio, time e classificãÉo energética ,A',

(baixo consunrc de energia), tensáo 22Ov e selo
Procêl A, incluindo condensadora e evapoÍadoÍa.

MARCA: SPRINGER

Sêíviço 06
R§

101,67
RS

610,02

03

Manutenção preventiia: Aparettro Oe lr
condicionado do tipo Janela com capacidade 9,000
gtus, ciclo frio, gás êcológico R4jOa, com controte
rernolo sem fio, time e clâssificação energéticâ ,,A,'

(baixo consumo de enêeiâ), lensáo 22Ov e selo
Procel A, incluindo condensadora e evaporâdora.

MARCA: SPRINGER

Serviço 06
R$

101,67
R$

610,02

04

manutenção privemlva- Àparettrõ - ae er
condicionado do tipo Split com cápacjdade 9.000
Btus, ctclo frio, gás ecológico R410a, com conkole
renrclo sem íio, iiÍne e ctassificaÉo energétic€ ,A,,

(baixo consumo de ênergia), tensâo 220v e selo
Procel A, incluindo condênsadora e evapoÉdora.

l,lARCA: ELEÍROLUX

S6rviço T8
R'

í0í,67
R$

1.830,06

05

Manutençao [iãiãiIiã-ã!ãEil--ã---Ãi
condictonado do trpo Janola com capacidacte
24.000 Btus, ciclo fÍio gás ecotógico R41Oa, com
controlê Íernoto sêm fio, time e classificaçào
€nergélica "4" (baixo consumo de energiâ), tênsão
220v e selo Procel A, incluindo condensadora e
€vaporâdora.

MARCA: ELBRUS

Serviço 24
R$

101,67
R$

2.440,08

Manutênção co'relivã: Aptãiho- dé -Ã
condicionado do tipo Split com cêpecidade 9,000
Btus, ciclo frio, 9ás ecológtco R41Oa, com controle
Íêmoto sem Ío limê ê ctass,fcãÇâo enêrgética ,A,
(barxo consuíyto de energtal tensáo 22Ov e selo
Procêl A, incluindo condensedora ê evaporadora.

R$
226,67

&
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Ptoiô. 23 d. a0

MARCA: COi,/IFEE

o7

enutonção coÍêliva: Apareltro de Ar
condicionado do tipo Split com capacidade 9.000
Btus ciclo írio, gás ecológico R4'10a, com contíole
rernolo sem íio, time e classiicaçâo energéiica 'A"
(baixo consurno de energia) iensáo 220v e selo
ProcelA, incluindo condensadoÍa e evapoÍadoÍa.

ITARCA:SPRINGER

Sêrviço 03
R$

226,67
R$

680,01

08

Maíutonção corÍetiva: Aparelho de Ar
condicionedo do lipo Jan6la com capecidade 9.000
Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com conhole
Émolo sem fio, time e classifcaÉo energética 'A"
(baixo consuÍb de energia), tênsáo 22Ov e selo
Procel A, incluindo condensâdora e evaporadora.

lúARCAi SPRINGER

Serviço 03
R$

226,67
R$

680,0í

Manutenção corretiva: nparetno ae lr
condicionado do tipo Split com capacidadê 9.OOO

Btus. ciclo frio, gás ecológrco R41Oa, com controle
remoto sem íio, time e classifcaçáo energética .A,,

(baixo consumo de energia) tensáo 220v e selo
ProcelA, incluindo condensadora e evapoÍadoÍa.

MARCA: ELETROLUX

Serviço 09
R$

226,67
RS

2.040,03

10

Manulenção corretiva: Aparêlho de_Ar
condicionado do tipo Janela com câpacidade
24.000 Btus, ciclo íio, gás ecotógico R41Oa com
Contlole remirto sem ílo, time e classiÍcaÉo
energétrcâ 'A" (baixo consumo de eneÍgia), tensão
220v e selo PÍocel A, incluindo condênsâdora e
êvapoíadora.

ÍúARCA: ELBRUS

Serviço 12
RS

226,67
R$

680,01

APARELHO OUANTIDAOE TOTAL
Split com capacidade 9.OOO Btus - túARCA
COI\4FEE

01

Split com capacidade 9.OOO Btus JIiARCA
SPRINGER

0'1

Janela com capacidade 9.000 Btus -
MARCA: SPRINGER

0't

Split com capacrdad---õõ Biif -ÍÀFõÀ 03

B
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# Previsão de 06
condacionado.
íÉ# Previsão de 03
condicionado.

(sêis) manutenções preventivâs para cada aparelho de ar

(kês) manutençôes corretivas para cada aparelho de ar

4. coNorÇÕES oE FoRNEctMENTo, LocAL E pRÂzo DE ExÊcuçÃo:

4.1 Serão Íealizadas, conforme solicitação fo tmal rcalizada pelo Executor do Contrato,
Visitas Técnicas para N4ANUTENÇÃO pREVENTIVA E CORRETTVA, quando houver
defeito que dificulte ou impossibillte o seu funcionamento.

s. ourRAS ExlGÊNclAs:

5.í - Todos os equipamentos acima relacionados estarão conkatados sob a cláusula
de manutenção corretúa e preventiva, isto é, poderão ser enviados para conserto,
como também seráo periodicamente revistos, segundo cronograma de manutençáo
prêventiva a ser elaborado em acordo entre as partês;

5.2 - Comprovar, sempre que exigido pelê CONTMTANTE, a procedência oÍiginal
das peças, parte de peças, componentes e oukos materiais necessários, se
necessáíio por meio dê notas fiscais;

5.3 - As peças, partes de peças, componentes ê outros materiais forneciílos pela
CONTRATADA deverão ser originais e poderão ser substituídos por similar de boa
qualidade, apenas quando houver justificativa fundamentada, previamente aceita pelo
Contratante;

5.4_- As empresas interêssadas em participaí da licitação deveÍão vistoÍia para
veÍificar as condições de conservação e funcionamênto dos equipamentos;

5.4.7 - Os equipamentos encontram-se instalados nos locais dêscriminados conÍorme
item 3.0

6. ESpEctFtcaçÕEs rÉcNtcAS Dos sERvtços:

ôí - Os seNiços dê manutenção paevenliva e corretúa devêÍão ser realizados por
técnicos especializados com emprego dê técnica aperfeiçoada, Íêríamentas
adequadas para o tipo de equipamento e deverá obrigatorjamente, obedecer as
recomendações da Portaria [4.S. n. 3.523 de 28/0/1998 ê de acordo com o seguinte
roteiro de manutenção:

@

Split com capacidade 9.000 Btus - ARCA:
ELBRUS
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6.1.1 - Manuaençâo Preventiva:

a) Verificaí e eliminar sujeira, danos e coúosão no gabinete, na moldura da serpentina
e da bandeja;

b) VeriÍicar operaçâo de drenagem de água da bandeja;

c) Vêrificar o estado de conservação do isolamênto temo acústico (se eslá preservado
e se não tem bolor);

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

ê) Lavar a bandeja e serpentina com remoção do bioÍilme (lodo) sem uso de produtos
desêngraxantes e corrosivos;

0 Limpar o gabinete do condicionador;

g) Vêrificar os Íiltros de ar;

h) Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

i) Limpar o elemênto Íiltrante;

6.1.2 - Manutençáo Co etiva:

a) Os servaços de manutenção corretiva, quando necessáíos serão solicitados pela
contratante e dêveÍá ser prêcedido de um oÍçamento prévio que deverá ser píepaÍado
pêla CONTRATADA de Íorma detalhada, abrângendo marca, modelo ê numero de
tombamento patrimonial dos equipamentos consertados, e dêverá constiar nome das
peças, quantadades, íeferências, modelos etc. a serem substituidas;

a.1) Os serviços serão executados no local onde os equipamentos sê encontÉm
instalados, exceto nos casos em que em funçáo da natureza do deÍeito apresentâdo,
haja necessidade dê deslocá-los até oficina da CONTRATADA, quando será
necessária a autoíizâçào da CONTRATANTE, sem que o deslocamênto incorra em
qualquer ônus;

b) Todas as peças, compressores, filtros ê gás rêfrigerante, quândo Íor necessária a
substituição, deverão ser fornêcidos pela CONTRATADA, não sendo aceito peças
usadas ou recondicionadas, ou sêja, deverão ser novas e genuínas, bem como o
orçamento prévio será submetido à veriÍicaÉo de queos preços constantes do mesmo
são compatíveis com os de mercado;

c) Quando da solicitação de orçamento prévio â contratante deteÍminará o prazo
máximo para apresentação do mesmo que não poderá êxceder 48 (quarenta e oilo
horas);

P.e'n.r!d€.. 
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d) A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento e pedir revisão, e a contratada
deverá foínecer o que Íor aprovado;

e) As peças compressoías e filtros quando substituídos deveíão ser entregues à
contratante após o conserto dos equipamentos;

0 Os serviços de manutenção corretiva somênte serâo executados pela contratada
após a aprovação do orçamento prévio e respectiva autorização dacontratante;

g) A empresa conkatâda dêverá elaborâr e enkegar a contratante um cronograma de
execução da manutenção prevêntiva com base naperiodicidade.

6.1.2.1 - Da Reposiçáo de Peças

a) Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais
seguintes: fusÍvêis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solventes,
produtos quÍmicos de limpeza, matedais conka a corrosão e para proteção
antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, íita isolante, álcool, filtÍo secador,
espuma de vêdação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para
acondicionamento de detritos, materiais pêra solda, zarcáo, vaselina, R_22, trapo,
óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gases fÍeon, materiais e produtos de
limpeza em gerale de sistemas fÍigoríficos e desincrustrantesi

6.2 - A Contratada deverá exercer fiscalização pemanente sobre os seÍvjços por ela
executados, objetivando:

a) Píoceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao
executor deste Conkato;

b) l\4anter elevado padrão de qualidade dos serviços pÍestrados;

c) Manter permanente contato com a fscalizaçâo da Contratante, para solução de
eventuais problemas.

6.3 - Os serviços deveÍão ser providenciados pela CONTRATADA, durante toda a
exêcução dos seryiços, a adequada proteção das instalaçôes êxistentes de modo a
garantir a êstanqueidade das mesmas quanto a eventuais danos causados porpoeiías
e residuos de demolições, desmontagens e/ou execução de serviços.

7. DO PESSOÁL Á SER EMPREGAOO NO SERVIçO

Z, - O pessoâl da Contratada, por ela rêcÍutado em seu nome e sob sua intetía e
exclusiva responsabilidadê e designado para a exêcução dos serviços, deverá
atender, dentre oukos, os seguintes requisitos mínimos:

&
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a) Ter qualiÍicação para o exêrcício das atividades que lhes foram confradaq

b) Ser pontuale assiduo ao trabalhoi

c) Ter bons princípios de urbânjdade e apresentaÊsê sempre com uniforme completo,
limpo e com crachá.

8. DAs oBRtcaÇÕES DA coNTRATAoA

E.1. Responsabilizar-se pêlo fornecimento, sem ônus para a CONTRATANTE, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteÇão _ Epl,s,
feÍÍamentas e demais aparelhagens necessárias para a execução dos seÍviços.

8.2. Mantêr organizado, limpos e em bom êstado dê higiene o local onde estiveÍ
executando os seNiços de manutençã0, especialmentê as vias de circulação,
passagêns e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais,
entulhos e detÍitos êm geral.

8.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais de consumo necessários à
execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubriÍicação, graxas, estopas,
soldas, píodutos de pintura, nitrogênio, oxigênlo, acetileno, gás, etc.

8.4. Responsâbilizarse pêla manulênção da disciplina de sêus prepostos, podendoa CONTRATANTE soticitar â substituiçáo de quatquer técnico cuja
permanência seja, considerada inadequada na área dê trabalho.

8.5. Aprêsentar pessoal uniformizado e devidamente identificado pata rcalizat
serviços denho das dependências da CONTRATANTE

8-6. ForneceÍ à CONTRATANTE mão de obra especializada e qualificada,
confoÍme especificado neste Termo de Referência, e que deverão ser maiores
de 18 anos.

8.7. Todos os matêriais e ferramentas necessários para a exêcução dos serviços de
manutenção corretiva são de responsabilidade da CONTRATADA.

8.8. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais
previstos na legislaçâo social e trabalhista em vigoí, obrigando_-se a saldá_tos
na época própria, vêz quê os seus empregados não manÉrão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE.

8.9. Assumn a Íesponsabilidade por todas as providénciês e obrioacões
estabelecidas na legislação especiÍca de acidentes de traUatno, qr-ranão, em
ocorência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando dâ
pÍestação dos serviÇos.

ÊdlJ.i,-á,ffi fi ,:aiEõ"ael--
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8.'10. Assumir iodos os encârgos Oe @
relacionadas à p.estação dos serviços.

6.'11. Prestar o servlço contEtado de íorma completa, sem utilizar paliativo
substitufivo como por carátêr peÍmanente, ou deixar de providencÉr
recomposição complementar.

8.12. Executêr, não podêndo recusar-se sem motivo justificado, os serviços
determinados pela FISCALtZAÇÃO.

8.í3. Responsabilizar-se em não usar indevidamente patentes registradas.

8.14. Responsabilizar-se em não destruir ou daniícar êquipamentos por culpa ou
dolo de seus agentes e caso aconteça será de anteiía responsabilidade da
CONTRATADA sua substituição sem ônus para a CONTRATANTE.

8.í5. lvlantêr-se, duranle toda a execuçào do contrato, em compatibilidade com as
condiçôes de habilitaçáo e qualiÍicação exigidas na licitaçáo.

6.16. Assumir a responsabilidade por este cônkato e não transÍerir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Reíerência, sem pÍévra
anuência da RepÍêsentaçáo da CONTRATANTE.

8.17. Designar uma pessoa responsávelque esteja ciente dê todo o andamento do
contrato_

8.18. Comprovar no início da execução do contÍato, através do setor responsávêl
pela fiscalzação, a capacidade operacional dos Técnicos envolvidos na
execução dos serviços conforme determinado a seguir:

8-í9. Executar os serviços objeto desta licitaÇão, descÍito no item 7 _ Da Execução
dos Serviços, em total conÍormidade com o estabelecido nestê Termo de
Referência.

9.3. Solicitar à CONTRATADA todas as
andamento dos serviços.

providências necessárias ao bom

09. DAS OBRIGAçÔES OO CONTRATANTE

9.1. Exercer a Íiscalização dos setuiços por servidores especialmênte designados
para esse fim, na forma prevista na Lei No 9666 de 21 de junho de .1993.

9.2. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condiçóes êstabelecidas no
contrato.
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9.5. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas
atividades a contento, de acordo com o estabêlecido nêste Termo de
ReÍerência.

9.6. Noiificar a Conkatada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos servjços prestados, para que sejam adotadas
as meddas coÍetvas necessárias:

10. Do pRAzo oA aRp E oE ExEcuçÃo Dos sERvtços

'10.1. A Ata de Rêgistro de preço terá validade de .12 (doze) meses, a contaí da
sua assinatura, não admitindo prorrogação;

10.2. O contrato de manutenção terá vigência de 03 (trfu) meges, a contar da
data da assinatura do conkato, podendo ser prorrogado por igual periodo,
até o limite de (60) sessenta mesês, de acordo com a Lei8.666/93.

1í. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.í - O pagamento será efetuado em moeda correnle nacionalem até 30 (trinta) dias,
após a apresentação da Nota fiscal/fatura no valoÍ total conespondentà aos itensfornecidos duíante os últjmos 30 (trinta) diâs antecedentes â data de êmissào dareíerida Nota Fiscal. A mesma deve estêr devidamente atestada por servidor
designado para este fim.

11.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta CMSB a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representantê lêgal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatórú, as
informações para cÍédito em conta corente como: nome e número do Banco,
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Noia Fiscal
devidamênte âtesta, emjtida sem Íasura, em letra bem legívêl, juntamente com
cópia do contrato, cópia da nota de empenho como-também as demais
certidôes atualizadas: CertiÍicado de Regularjdade de Situação do funJo Oe
Garantia do Tempo dê Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas _
CNDT, Certidão Nega va de Débito junto à previdência Sociaf _ Cfló, ôãrtioao
Conjunta Negativa de Oébitos Relativos a Tributos Fêderais e à Dívida Ativa da
União, expedjda por órgãos da Secretaria da Receite Federal do Bresil e da
Procuradoriâ GeÍal da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos
expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estad;e do Município.

g-4. Rejeitar, no todo ou em parte, os s@as
respectivas especif icações.

&
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11.2 - Como condição pâra Administração eíetuar o pagamento, a licitanle vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitação;

11.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo pe.feito
desempenho do material fornecido, cabendo]he sanar quaisquer irregulaÍidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;

11.4 - A nota fiscaufatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no depârtamento de
câdastro de fornecedores da CMS8, constante ainda da Nota de Empenho e do

A ContÍato, não se admitindo notas íscais/Íaturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de' filiais ou da matriz

12. OA V|STOR|A

í2.1. As empresas licitantês deverão apresentar, obaigatoriamente, por ocasião da
Habilitaçáo, Dêclaração de Vistoria, conforme Anexo lll deste Edital,
comprovando que a mesma lomou conhecimento de todas as informaçóes e
das condições e graus de dificuldadês exislentes, para cumprimento das
obrigaçôes objeto deste Termo de ReÍerência.

12.2. As visitas deverão ser realizadas por qualquer preposto, mediante prévio
agendamento, com um mínimo de 2 (dois) dias úteis antes da data marcada
para realização do certame.

13 - CRONOGRAMA DE OESEMBOLSÔ

13.1 - O cronograma de desêmbolso será mensal no valor de R$ _, conforme
quantitativo solicitado, nos lermos da alínea "b", inciso XIV do aÍ. 40, da Lei Federalno
8.666/9s.

M
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Câmara Municipal de São Bernardo
Att-: COI\4ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REf.: PREGÃO N" OO2l2019 - CPUCMSB

PREGÃO PRESENCTAL No _/20í9 - cPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Na qualidade de represêntante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n.o credenciamos o sr.

e do CPF n."-, portador da Cl n.o
para nos representâr na licitação em reêíência, com poderes

para fornular oÍêrtas, lances de preço, recorreí, rênunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao c€rtame em nome da representada.

Locale data
Nome e assinatura do representantê lêgal

&
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PREGÃO PRESENCIAL NO OOZ2Oí9 - CPL

aNEXO t

DECLÂRAçÀO

REf.: PREGÀO PRESENCIAL NO OO2l2019 - CPL

A emprêsâ
intêrmédio de seu representante legal o (a) S(a)
poftador (a) da Cl no.................... ê do CPF no DECLARA, sob
sançõês administrativas cabíveis ê sob as penas da lei, em especial o art.299
Código Penal Bíasileiío, que:

'l) Ouanto a empÍegaa agentes incapazes ou rclativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
í983, acrescido pelâ Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui
em seu quadro dê pessoal empregado(s) com menos de l8(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer kabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprend2 a partir de 14 (quatorze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do Artigo 7o da Constituiçáo Federal
de 1988.

2) Quanto a condiçâo ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das
vedações constantes na Lei Complêmentar na. 14712014 e: na presêntê data, é
considerada:

MICROEMPRESA, conÍorme Lei Complemen'tat no 14712014
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confoíme LeiComplementar no 14720'14.
COOPERATIVA, conÍorme artigo 34 da Lei Federal no. 11.488/2007.
Não é ME/EPP/COOP-

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

Quanto ao plêno conhecimênto e atêndimênto às exigências de
habilitâção; quê esta empresa atende a todos os requisitos de habilitâção,
bem como aprêsenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oíerecido os quais ateôdem plenamente ao Edital_

Quanto a inexÊtência de Íato impedltivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federal n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum Íato ocorreu
que a inabilite a partacipar do PREGÃO em epÍgrafe, e que contra ela nào
existe nenhum pedido de Íalência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a- Oecla.a aindâ, nos termos do artigo 90, lll. da Lei Federal n.o 8.666/93,
que não possui em seu quâdÍo funcional servidor público ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou rêsponsávêl pela licitaçào.

b- Declara também, nos termos do artigo 9o, I e ll, da Lei Federal n.o
8.666/93, que náo incidê êm suas hipóteses vêdadas.

as
do

3)

4)
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5) Quanto a elaboração independente dê pÍoposta:

a) A proposta anexa foielaborada de maneira andependente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou rêcebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identjficação da licitaçâo), por quahuer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a píoposta anexa não foi inÍormada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoal

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualque. pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificaçâo da
licitação) quanto a participar ou não 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 pârticipante
potencial ou de fato dâ (identificação da licitação) antes da adjudicaçâo do
objeto da referida licitação:

e) Oue o conteúdo da propostâ anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebklo de qualquer integrante
de (órgão licitante) antes da abertura oficialdas propostas;

D Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta dêclaraçáo e que
detém plenos podêres e infoÍmações para Íirmá-la.

Locâl ê data
Nome e assinatuÉ do representante legal

[ObseNaçáo: em caso atimâtívo, assinalar a ressalva acima - Esta declaÉçâo dêverá
seremitida em papêl que identifique o ügão (ou enprosa) emissorl

(:,

W



:t
ESTADO DO M4MNHÃO

CÁMAR,4 MANICIPAL DE S,íO DERNARDO
ctPJ: 07 ó29. 52A/AAAt -A7

Ru. Con.sa ,\estor n'2 t s-Centrc. cEP 65.550-0Aa
Sio 8ernardo,tl4

/.01

€,01
t7tt-/

PREGÁO PRESENCIAL NO OO2/201S - CPL

ANEXO ÍV

MOOELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, São Bemardo - i/A

ATT: COMISSÃO PERIVIANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000. São Bernardo - IrA
REF: PREGÃO PRESENCIAL NO /20'19 - CPL

Píezados Senhorês

Submetemos à ãpreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo.
assumindo inteira responsabilidade pêlo seu teor e as demais obrigações
estabelecidas no edhal e seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÀO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

2. PRÁZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P.ARA EXECUÇÀO DO CONTRÂTO:
4. CONO|çOES DE PAGAMENTO:
5, DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçOES OO REPRESENTANTE AUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOMC,
RG, CPF, Endereço).

Local, data e assinatura.
(nome da empÍesa ê do seu repÍesentante legal, com a devida identificação e

quatificação)

tuú,tu-.*-.._6*ãti- 

"_. 
,. 

"" 
.o

ITEM oEsc RrçÂo/

ESPEcIFIcAÇÃo

UNIOADÊ DE
MEDIDA

QUANTID
ADÊ

VALOR UNIT VÂLOR TOTAL

1

2
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTMTO N" _/20,1g/CÂMARA

EOUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,
INSTALAOOS NO PRÉOlo PERTENCENTE À
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNAROO .
MA.

A CÂMARA MUNtctpAL DE SÃo BERNARoo/MA, inscrita no cadastro Nacionatde
Pessoas Jurídicas sob o nó 07.629.52010001-07, sêdiada na Rua Conego Nestor
n'215-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/[.4A. doravantê desionâdâ
CONTRATANTE. nesle ato rêpresentado pelo pÍesidente o Sr. BERNARDO jOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, portador dâ carteira de identidade no .._... e do
CPF no

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL OE SÂO
BERNARDO E A EMPRESA
PARA SERVIçOS OE MANUTENçÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA NOS

residênte e domicilíado na nesta Cidade ê a empresa
inscrita no Cadastro Nacionalde pessoa Jurídica - CNpJ do irinistério da

Fazenda sob o no_ estâbelecida (inserir enderêço completo), nêste ato
denomjnada CONTRATADA, represêntada por (inserir o cargo), senhor(a)
(qualiÍicaçâo do signatário do contrato), inscrito no Cadastro de pessoa Físrca _
CPF, sob o_, portador do R.G. no _de acordo com a representêção legal que
lhe é ouiorgada por _(inserir qual dos instrumentos: procuração/c;nhato
sociauestatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato decoÍrente da
licitação na modalidade p.êgão presencial n.o t2}1g e do processo
Adminlstrativo n.o OO7/20í9, com fundâmento da Lei no 8.666, de 21 de junho de
'1993, da Lei n. 10.520, de Í7 de jutho dé 2OO2 e oa Lei n. 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condlçôes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

. 1.1. Constitui obrêto do presente conkalo a contratação de empresa
especialazada em píêstação de servtços clê manutenção preventivá e corÍetiva nos
equrpamentos de aÍ condicionado, instalados no prédio pertencente à Câmara
l\4unicipal de São Bernardo - À/lA, conÍormê âs especificaçôes constantês do projeto
Básico. que intêgrou o Edital do pÍegão presencial nó tàOlg _ CpL da
Câmâra, proposla da CONTRATADA e demais documentosiã-nstantes do proc€sso
no /20'19.

"'""".'



:t
ESTADO DO MARÀNEÀO

CAM ÁR4 MUN ICI PAL DE SÃ O BERNARDO
CNPJ: 01-629 5201000t -07

RuaConeso t5tor n'215-cetutu CEP:65 550-000
Sdo Bernardo'M!

lç1
ú02'
(t/

í.1. Discriminação do objeto:

ITE
M

DESCRTÇÁO/

ESPECTFTCAç

Ão

UNIOADE DE
MEDIDA

OUANÍ
IDAOE

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

I

2. cúusuLA SEGUNDA - vtcÊNclA
2.'l,O ptazo de vigência deste Termo de Contrato será até 3l/112o,t9 contados
da-assinatura do contrato, prorrogável na forma do art 57, s.1o, da Lei no 8.666, de

3. cúusuLA TERCE|RA - pREço
3.1. O valor do pÍesênte Termo de Contíato é de R$ ...... ...(........ .....).
3.2. Eslima-se que o cíonograma de desembolso será ô valor gtâOat OiluiOo
mensalmênte de forma equitativa até 3j/12l2019, conforme quantitaiivo soljcitado
(sob demanda), nos teÍmos da alínea ,.b,,, inciso XIV do art. iO, da Lei fààerat n"
8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordináÍias diretas e
indiretas dêcorrentes da exêcução contrâtual, tnclusve tributos ê/ou impostos,enc€rgos,soctais. tÍabalhrstas. previdênciáÍlos. fiscais ê comêrcjais tnciáenlês,
raxa!e,admtnislraçáo, fÍête, seguro e oukos necessários ao cumprimento integral
oo oDreto da contíatáção.

4. cúusulA euaRTA - DoraÇÃo oRÇAMENTÁRlA
4.í. As despesas decorrêntes desta conhatação estão programadas em dotação
orçârTlentária pJópria, prevista no orçamentó do Câmarai p"r" o 

"i"r"i"io o"
20'19. na classiícação abaixo:

01 031 0010 2002 oooo _ 3.3.s0 so

5. cúusuLA eutNTA - PAGAMENTo
5.1.O pagamento será fêito pela Câmara l\4unicipal de São Bernardo/l\4A, emmoeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária gfetr,Onicà, àlreto naConta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinia) Olas apàs a Oãta Oorecebimento defnitúo do materiat, medrante a apreseniação da ionipàr"ni" uot"Fiscal ou Fatura;

I;l.]:l!9]TR1lt9A deveía protocotaÍ na sedê desra Cámara a soticataçãooe pagamento, assinada ê canmbada pelo representanle legal da emDresa empapel timbrado, contendo o no do processo ticiratorio, aJlnformàiãei- para
crédito em conta corrente como: nomê e número do Aanco, nome e,iJÃero oaAgência e número da conta, anexando a Nota Fiscat áeviaamàntã ãiesta,

,."".
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emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato,
cópia da nota de empenho como também as demais certidões êtualizadas:
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Setuiço - FGTS, Certidão de Débatos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negatúa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Cêíidão Conjunta Negativa de Débitos
Relatúos a Tributos Fêderais e à Dívida Ativa da União, expedida por ôrgãos da
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, ê certidões negâtivas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias
de Fazênda do Estado e do lrunicipio.

6.2. Cono condiçáo para Administração eíetuar o pagamento, a licitante vencedorc
deverá manter as nesmas condições de habilitação,
5.3. O rec€bimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer iregularidades
detectadas quando da utilização do reíeído materaâl;
5,4. A nota fiscal/fatura deveÍá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contíato, nâo se admitindo notas Íscais/fâturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamentê na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no _

6. CúUSULA SEXTA - REÀJUSTE E ALTERAÇÕES
6. í. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais afteraçôes contratuais reger-se-âo pela disciplina do art.65 da Lei
no E.666, dê '1993.

6,3._A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acÉscimos ou supressões que se fizeÍem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco poÍ cento) do valor anicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultiantês de acordo celebÍado entre as paíes contratantes
poderáo excedêr o limitê de 25% (vintê e cinco por cên6) do valor inicial
atualizado do contrâio

1:.9!49§9u sÉTtMA - coNDtÇôEs DE FoRNEctÍ{ENTo, LocAL E pRÂzo DE
EXECUÇAO

7.1. Seráo realizadas, conforÍhe solicitaÉo foÍmal reelizada pelo Executor do Contrato,
Visitas Técnicás. para MANUTENÇÂO PREVENTTVA E CORRETIVA, quando houver
defeilo que dlfcultê ou impossibiljte o seu funcionarnento.
7.2. Todos os equipamenlos acima Íelacionados eslêráo conlrâtados sob a cláusula de
manutençào_ coíetiva e preventiva, isto é, poderáo seí enviados para conserto, corno
também serão periodicemenle revistos, segundo cronograma de manulenção previnhva a
set eláborado em acoÍdo entrê as paíes
7.3. Comprover, sempre que exigido pelâ CONTMÍANTE, e procecÍênciê original das
peças, parte de peças, componentes e outros mateÍtais necessáÍios, se necesiário po,
meio de notâs fiscais.

l.-a:.§-!g!r:, partes de pêças, componentes ê outros í€tedais fomecidos pêla
CONTRAÍADA devêÍáo sêr originais e podêráo seí substituidos por simiter dê boa
qualidade, apenas quencto houver justiícaliva fundamêntade, pÍeviamente acêita pelo
ContÍalaniê
7.3. As condiçôes de entrega ê recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, documento intêgrante e apenso a este contrato.-

B
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8. CLAÚSULA OITAVA . FISCALIZAçÃO
8,1.A fiscalização da exêcução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

9. CúUSULA NoNA - oBRIGAçÓES DA CoNTRATANTE E oA GoNTRATADA
g.1,As obrigações da CONTRATANIE e da CONTRATADA são aquelas
previsias no Termo dê Referência.

10. cúusuLA oÉcrMA- saNÇoES ADM|N|STRATTVAS
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de 1993 e

da Leino 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagões

âssumidas em decorrência da contrataçâo;
10.1.2 ensejar o Íetardamênto da êxecuÉo do objeto;
10.1 .3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 comeler ÍÍaude Íiscâl;
10.1.6 náo mantiver a píoposta.

10.2 A Contratada quê cometer qualquer das infraçôes discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade cúil e criminal, às
seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
âcarelem prejuizos significativos para a Conkatantê;

10.3 mufta moÍatória de 0,3% (zêro vírgula três por cento) por dia de atraso
injustiÍicado sobre o valoÍ da paÍcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, obseÍvando o limite de 30 (trinta) dias:

10.3.1 multa compensatória de 10yo (dez por cento) sobre o valoÍ total
do contrâto, no caso de inexecução totaldo objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subíêm acima, seÍá aplicada de foÍma proporcional
à obÍigaçâo inadimplida;
'10.3.3 suspensão de licjtar e impedimento de contratar com o órgã0,
entidade ou unidadê administrativa pela qual a Administração pública
opera ê atua concretamente, pelo prazo de até dois anosi
10.3.4 impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de
São BernaÍdo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema dê
Cadastío Próprao da CÂMAM pelo prazo de até cinco anos;
'10.3.5 declaração de inidoneidade pâra licitar ou cont.ataí com a
Administraçáo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até quê seja pÍomovida a reabilitação pêrânte a própria
autoridadê que aplicou a penalidade, que será concedida sêmpre que a
ContÍatada ressarcir a Contíalante pelos prejuízos causados;

10.4 Também Íicam sujeitas às penalidades do ad. 87, lll e lV da Lei n"
8.666, dê 1993, a Conkatada que:

1O.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, poÍ meio
dolosos, fraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos:
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
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10 4.3 demonstre não possuir idoneidâde para conkatar com a
Administração êm virtude de atos alícitos praticados.

í0.5 A aplicação de qualquêr das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administíativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o píocedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade compêtêntê, na aplicação das sançôes, lêvaÍá em
consideíação a gravidade da condula do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Adminiskação, observado o princípio da
proporcionalidade.
10.7 As penalidades seíão obrigaloriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CAMARA.

cúusuLA DÉctMA sEGUNoa - REsctsÃo
11.1. O presente Termo de Contrato poderá seí Íescindido nas hipóteses
pÍêvistas no art. 78 da Lei no 8.666, de ,993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mêsma Lei, sem prejuizo das sançóes aplicáveis.
11.2. E admissivêl a fusâo, clsão ou incorpoÍaçâo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos dê habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contÍato; nào haja prejuízo à execuçâo do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.'11.3. Os casos dê rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o dííeito à pÍévia e ampla dêfêsa_
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
dê rescisão administÍativa prevista no aÍt. 77 da Lei no 8.666, de 1993.1í.5. O termo dê rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguinles aspectos, conforme o caso:

'11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
1 1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. lndenizações e multas.

cúusuLA oÉctMA sEGUNoA - vEDAçôES
12.1. É vedado à CONTMTADA:

12.1.1. caucionaí ou utilizar este Têmo de Contrato para qualquer
operaçáo financeira;
12.'1 2 intêÍíomper a êxecução contíatual sob alegação de
inadimplemênto por partê dâ CONTRATANTE, salvo nos casos previslos
em lei.
12.1-3. Subcontralar.

13. CúUSULA OÉCIMA TERCEIRA - OOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão dêcididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçôês contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, dê 2OO2 e demâis
normas gerais de licitações ê conkatos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçõês contidâs na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e píincípios gerais dos contratos.

'12,
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14.

15.

cLÁUSULA oÉcIMA QUARTA - PUBLICAçÃo
14.'1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicagáo
instrumento, por extrato, no Diário Oícial do Estado, no prazo previsto na
8.666, de 1993.

cúusuLA DÉcrMA eu|NTA - FoRo
15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execução destê
Termo de Contrato seÍá o da Comarca que abrange o l\4unicÍpio de São
Bernardo/MA.

Pata ÍiÍneza e validade do pactuado, o presente Termo de Conkato foi lavrado em
três (kês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

deste
Lei n"

de .......................................de20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEIVIUNHASl
CPF:

CPF:

zf


