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ESTADO DO MÁR}L]IILIO
CÀMÁM MUNICIPAL DESÃO BEANARDO

C\PJ: 07-629 520.A001 07
R"o Coneeo -\'estor ,21 5 -Centro. CEP 6i j50-000.

Sào Bêrnordo Jt,

l§
N5^

PREGÃO PRESENCIAL NÔ /20í9 - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 005/20,t9

OBJETO: Contrataçáo de pessoa jurídjca para o fornecimento, sob demanda, de
combustivel de interesse da Câmara l\4unicipal de Sáo Bernardo.

ORGÃO LICITADOR: Câmara Municipalde São Bernardo/MA

DATÂ DÂ SESSÃO PÚBL|CA: _/_/20í9

HORA: _:_hs

LOCAL: na sala da Comissâo Permanente de LicitaÉo/CpL da Câmara Municipat,
localizada na Rua Conego Nestor no 215-Cenko, CEP no 65.550-000, São
BeÍnardo/MA

Pregooira da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA L \,tA FERRETRA
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ESTÁDO DO MAMNHÀO
CAMAM MIJNICIPAL DE S,iO BEIINARDO

c.\PJ. A7-629 52A.0AAt -07
Rua (btugo.\.íor n'21,-('enno. (-IP: 6j 55A-0A0

São Ber,adôtMA

PREGÁO PRESENCIAL N' /20r9 - cPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 005/20í I

A CÂMARA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO. iNSCritA NO CAdASITO
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.07.629.520i0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-OOO, São Bernardo/irA, por intêrmédio ào
Pregoeira da Comissão Permanente de LacitaÉo de São Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, âssinada em 25 dê janeiro de 2018, e pubticaja no átrio
lúunicipal no diâ '18 de fevereiro de 2019, leva âo conhecimento dos interessados quê
realizará licitação na modatidade pREGÃO pRESENCtAL, do tipo menor preço por
LOTE, conforme dêscrito nesle Edital e seus Anexos e em conformidaàe com o
disposto da Lei no 10.520, de 17 de jutho de 2002, Decreto no 3.555, de 8 de agosto de
2000, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.48g, de
15 dê junho de 2001, do Decreto n.6.204, dê 05 de setembro de 2OO1, aplicando_se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de .1993, e as exigências
estabelecidas nestê Edital.

A sessão pública de realizaçâo do pregão terá início às _:_hs do
dia 

- 
de _ de 20í9, devendo os envelopes, contendo a propoitã d-e preços

e € Documentação de Habrlrtaçâo para o objeto deÍinido neste Edital e respectivos
Anexos, ser enúegues na COMTSSAO pERMANENÍE DE LtCITAçÃO-CpL, situada
ne Comissào Permanente de Licitação/CpL da Câmara Municipal, iocalizada na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEp 65.550_000, Sáo BernardolMA, na data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

l:l1ll::-:1" licitaçáo rem por obleto a ConrÍatação de pessoa iuridica para o
tornê_cimênto, sob dêmanda, de combustivel de intêressé da Cáirara Municipal
de. S-âo Bernardo, conforme especificaçóes constantes do Tsrmo dê Referáncia _
ANEXO l, paÍte integrante deste Editat.

'1.2. O valor global êstimado desta licitaçáo é de Rg 25.í43,00 (vintê e cinco mat,centos e quarcnta e três reais).

2. OA PART|CtPAÇÂO

?-1:,P?li:ip:ç.o de empresâs, cr4os ramôs dê âtividades sejám compatívêis com ôooJero cttado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçãoe requisitos mínimos de classiFicâção das propostas, constante deste Éàlt"i u 
""ra
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ESTADO DO MÀMNHÀO
CÀT14M MANICIPÀL DE &iO BEITNÁRDO

aNPJ A7 629 520/004t 07
Ruà Çoaeqo \estor n"215 Cenha. CEP:65 550 000

São Berno alMA

2.2. A paÉicipação neste Preoãoffi
í4 de

do l. al om
de 2014 de tivêl

u a n

2.3. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no ámbito da
Administração Pública, com as sanções que abarquem a Adminiskaçâo pública
l/unicipal prescritas no art. 7. da Lei Federal no 1O.S2O|O2, bem como os incisos t e
lV do art. 87 da Lei Federat n. 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob íalência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de consiituição, empresas estrãngeiras que não
lT"lollT !o-grí:,empresas_quepossuam, entre seus sócios, servidores públicos
da Cãmare Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração eiOiica àu puniaos
com suspensão do direito de licitar e contratar pela AdmiáistraÇão pública daCámara tluniGipat de Sâo Bernardo. {aÍl. 9 da Ler Êederat n" á.OOO7õái

3._q1R_EPRESENTAÇÃO E DO CREDENCTAMENTO QUANDO DA ABERTURA DASESSAO PUBLICA

3.'1. Na Íase de credenciamento o interessado deveÍá credenciar-se e, se for o oaso,comprovar a exislência dos necessários poderes para formulação de pioposlas e para
a prática de todos os demars atos inerentes a este pregáo preJ"n","l.' -'--"

3.í.1. até o início do horário da sêssão, o pregoeiro ou, por delegação deste, a equtpede apoio, procederá ao credenciamento dos-ticitantes ãu Jã, i"àà""nt"ii"" r"g"i"presentes, comprovando. se for o caso, e outorgâ de poderes necessáaios para aformulâção do tances e para a prática de todos oã au."i" 
"to"-inài"ni", 

á-o er"gao,observando-se ainda que:

a) Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente nomesmo certame; e

b) Não será permitido mais de um crêdenciado pa.a o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado devêrá sê apíesentar ao píegoêiro ou a equipe de apoiopara credenciamento por inteÍmédio de seu representaite devioameiümunioo de
9::i."1" que o credêncie a participar deste iroc"aim"nio ri"itàtiiã à-r'rà"pono.,por sua representada, devendo, âinda, no ato de entrega do" 

"nrãiãpã", 
iá"n-titi".r_a"exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documen'to 

"quir"iãn1ã, 
âã 

"opi" 
oorespectivo documento.

/"
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ESTADO DO MALANHÃO
CÁMÀM MUNICIPÀL DE SÃO BER]\ÁBDO

^,,,,,,",",'J1",,"íi!,1",!;ll,ll!io,,o,,,,non__. _ , , . SãóBemardo ll1
J.2.1. u crêdêncramênto Íêr_se-á por mero de instrumento público de procuraÇâo ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da próposta,
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 pertinentes ao certamê, em nome do proponente.

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

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciajs e, no caso de sociedades por'ações, acompanhado de documentos de
eleições de sêus administradores, no qual estêjam exprêssos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçóes em decorÍência de tal investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou ouko documento oÍicial que contenha foto do
representante da empresa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo pregoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.

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

3.6. O credenciamento sêrá confêrido pelo pregoeiro a cada Sessáo pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento dê que trata o subitêm 3.í. A falta
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3,8. A licitrantê que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, Ílca
dispensada do credenciamento na forma de que kata o suOitãÀ i.l]-OevenAo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3.3 alíneas ,,a" e ,,b,,.

3.9 Nâo será admitida a participaqão de dois representantes para a mesma empresa
e nêm oe um mesmo representanto para mais de uma ompresâ.

3.10. Os licitantes deverão apresentâr Declaração, em separado dos envelopes, dê
enquadramento no art. 3o da Lei Complementat no. j47120,,4, no caso de
1l:I9:mpresa, gu empresa de pequeno porte e também para as cooperatrvas,
contorme modeto constate do Anexo ll destê Edital. A nâo entrega dâ refêridaDeclaração indicará que-a ticitênte optou por não utilizar os benefícios p?visLs na Leiçomglemê teí na 1 47 l2O1 4

3.'10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a declarâÇão do item anteíor, devendo
trazer, no caso das ME/Epp a Certidão de Enquadramento como Uliiãemp.esa ou
Empresa de Pequeno Porte, somente para eféito do disposto nos arts. +á a ls oa t_ei
Complementar n" 123, de 14tjZl2OO6, emitida nos termos do art. 8. da tnstrução

,ff"
a-/
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ESTÁDO DOMÁNANHÃO
CAMAM MI:NICIPAL DE &iO AEXNARDO

('t\'PJ. 07 629 520/000t _0;
Ruo Coneso neslor n2lrcênio. CEp:65 55A-A00_

São Beraaríld yÁ
Normativa do Departameníc Nãiiãiãl de Rêgistro do Comércio - DNRC n.

para a inscrição do Ato Constitutivo ou
esiâ categoriâ empresarial.

30lO4l2OO1, pelo Registro competentê
Social das proponentes pertencenles a

103, de
Contrato

3.11. Os Licitantes deverão apresentar a declaraçâo exlgida no item 7.3.6.

3.'12. Da Ordem dos procedimêntos.

3.12.'1. A sêssão do cêrtâme observará os sêguintês procêdimentos:
a) Credenciamento;
b)Abertura da Sessão
c) Da enÍega dos Envelopes
d) Julgamento. Ctass,ficáÉo das propostas de preços e Fase dê Lances,
er_uo Deneltcto ás mtcroempresas ê empresas de pequeno porte
f) Fase de hâbilitaçáo
g) Fasê Recursal
h) Dâ Adequação da propostâ de preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de preços e os Documentos dê Habilitaçào deverão ser apresentadospessoalmente pelo representante cíedencrado, no'roJ. -oià-ã -[ài" 
"",r"mencionâdos' em 02 (dois) envêropês opacos, distintos, devidàmente iãctraoos erubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontáia, à, Lra"t"resdestêcados, além da razão social do ljcitante, os seguint"i di."i"",'- 

-' -" "

ENVELOPE NO Oí
FFõFõ§raõr p-necos
PREGAO PRESENCIAL N' I2O1g
oRGAO LtC|TADOR: COMt§§Ãõ pERMANENTE DE LtCtTAçÂO _ CpLLOCAL: SÃO BERNARDO/iíA
DATA: _/_/ZOí 9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITACÃO
PREGÀO PRESENCIAL N' iZO'Ig
oRGAO LtC|TADOR: COMt55Ãõ pERMANENTE DE LtC|TAçÃO _ CpLLOCAL: SÃO BERNARDO/i'Â
DATA: _/_/20í 9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Não será admjtida a entrega de apenas um ênvetope.

L1..1qó" e entrega dos envetopes, aquete indicado como .DOCUMENTOS 
DEHABIL|TAÇÃO" será rubncado p"ro ei"go"ro, equipe de ãio-io ã 

-oii"pã""nt"nt""
credênciados das licilantes



,,_a

"-g_
ESTADO DO MÀNÀNHÀO

CÁMAM MU\"ICIPAL DE §iO BERNARDO
(\'PJ 07-629.520 00n t-A:

Ruo Coaeea ,\'?slot h'215 Cenno (-EP: 65.55A 0A0
Sõo Eernatulo/!ú1

J/
tils
A/

4.4. Os envelopes dêvêrão conter, obrigatoriamente, a documerúãçõ.m.ígGãfif
cópia previemente autênticada por cartórjo compelente ou por servidor da CpL (até
vinte e quatro horas antes da realização do certamê), ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou quê íorem
omissas ou apresentem irregulaÍidades ou dêfeitos capazes de diÍicultar o julgamento,
serão desclassif icadas.

4.6. Não serão aceitas documentaÉo e pÍoposta enviadas via postalou entregues em
outros seto.es que náo seja o êspecifacâdo no preámbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declarâção expressa, a simples apresentaçáo da proposta
implicará a submissâo às normas constantês da legislâÉo que rêge a mâtéria e ao
presente Edital de Pregáo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

a) Número do Pregão, razão social do proponente. númêro do CNpJ/l\íF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e númêro do Banco, agência e
conla corrente para frns de pagamento;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato. números do CpF e
Carteira de ldêntidade ê cargo na empresa;

c) Descrição completa do objeto da presente ticitaçáo, com indicação do LOTE e ITEM
cotados, em conformidadê com as especificaçoes do Termo de RoíeÉncia - ANEXO
I deste Edital;

d) Prêço unitário e o valoÍ total da proposta. Nos preços propostos deveráo estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
kibutos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas. relacionadas
com a execução do objeto da presente licitação;

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

g) Prazo dê êxecuçáo: de acordo com Termo de ReÍerência.

9.1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mêsma, em sua totalidade, em até no máxlmo 05 (cinco)diás



ffi J2
@t
?

ESTÀDO DO MÁMNILíO
CATIÁM MUNICIPÁL DE 9íO BERNÁRDO

CNPJ: A7-ó29 52Oi0O0l -o7
Rrd ('onepo \eslor n"21s-Centra. CEP: 65 550 noÍ)

São Berrcrdo/M4

consecutivos, em
solicitado.

uma únicá etapa, indepe@

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apre_sentação da pÍoposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
oas conotçoes estabelecida§ nestê Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua proposta ficará sujêito às penalidades do Decreto
Federal.

t6 Ou€isquer úibutos, custo-s e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
Incorretamente cotados, serão considerado§ como inclusos nos preços, nâo sendo
conside.ados plêitos de acréscimos, a êsse ou qualquer título, deveádo os servrços
ser fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9l _::r:lI_|.-"-"l"lEgos. 
peto pregoeiro. os ticitantes que apresentaÍem as propostas

oe menor preço gtobat por LOTE e todas aquelas apresentadas com preçoi até í0%(dez. por cênto) superiores. dispostos em orde- crescente, pára q* o"i"i'rã".nr"nt""
regars oas ttcrtantes particjpem da etapa de lances verbais

6.2. Quando.não forem identific€das, no mínimo, três propostas escritas com preçosem conformidade com o definido no subitem anterior, o erltãàià iãrà ã-oio-"n"r"ntodas methores ofertas, até o máximo de trê", 
"oro".a"" ", ãiJ"À1rãJnie]àuatsquerque sejam os valores ofortados, conforme o aisposto no oecreto ÊãjJã. 

'-' -

6.3. .Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores será dadaopoÍtunidade para nova disputa, por meio de tances ,erOáis ã srcJss-irl-s, ie valoresdistintos e decrescentes. para a escolha da proposta de menor r"il- '-- -.

6.4. Náo poderá haver desisténcia dos lances oÍertados.

9;l -9:ry"]: entre duas ou mais propostas de preço. será resotvido por sorteio emaro puottco, com a partictpaçâo de todâs as ltcitânies

1j_.5::",::1.. os tances, as pÍopostâs dê microêmpresa e dê empresas dePequeno porte que se encontrarêm na faixa até S?/o acima do.ãnor'oi"ço a"raoconsideradas empatadas com â primeira 
"oro".o". 

ã"uunJã ããtu""rãrãn1,n,"" 
""r.convocadas na ordem de ctassiÍicaÇão, uma na falta o" ortã p"ià1"!"-il'rnã uni"".últimâ oÍerta, tnfêíôr â da primeira ctlocada. vis.ndo o a.s..pãt..- --- - "

6.6.1. Aplic€-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente maisbem ctassiÍicãda nâo ter sido aorêsenrâda por ri;,;;;p;;;;;;pr"!5 àii.orunoporte.
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6.6.2. A microempresa ou a empresa ae@
apresentar.uma_ última oÍerta, obrigatoriamente iníerior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
eslimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregâo;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterioi, o pregoeiio convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na'siúação descrita nesta
condição, na ordem classiÍlcalória, para o exercício do mesmo direitó;

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrêm no intervalo estabelecido nesta
condição, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para apresentaÉo da oferta Íinal do desempate;

6.6 5 
,O 

interessado_q-ue não aprêsentar proposta decairá do direito prêvisto na Lei
Complementar no 14712014;

6.6.6. Caso nâo haja interessados êm exercer o direito de preferência, o procedimento
licltatório corÍêrá seu curso normal.

6.8. O Pregoêaro exâminârá a áceitâbrldado quanto ato obleto da prooosta com omenor preço, conforme definido nesle Edilal e seus Anexos, decidrndo motivaclamente
â respeito e divulgando o rêsultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todasas exigências editalícias, para efeito de habititaçao. Crrio 
".intrãrià'o'-Pr"go"íroexaminârá âs ofêrtas subseqüentes, na ordem ao'ctassiticaçao, 

"iã 
ã 

"pu,"çao 
o.uma proposta quê atenda a todas as exigênciâs constantei dêste Editar. sendo orespectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.10. Verificando-se discordáncia êntre o preço unitário e o total da proposta
prevalecerá o primerro, sendo corígido o preço tolal; ocorrendo divergência entre osvalores numericos e os por extenso: predominarào os ortimos, inOãpãnl-enjJmente oeconsultâ ao licilêntê.

9^11-9.T: j"lM ."^"Iido tance, a proposta de preços, aiustada ao tance Íinat, deveráser.protocotada na CpL da Câmara, no prazo de 4d (qujrenta e àitoi rráiasl contaaoda lavratuÍa da âte

6.12. SeÉo desclassrficádas aquêlas propostas que
6.12 1. Apresentârem valores acimâ.to máximo êstabêlecido no Edital, englobândoitena e valor global:

6.12.2. Não atenderem às exigênclas do presente Edital e seus Anexos:

atu-6i;itd J8-HÊõ@i--

6.7.
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6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aquelês que nâo venham a ter demonstrado sua viabilidade por mêio de
documentaGo que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Xlenor prêço não for aceitável ou se a respêctiva
licitante desatender às exigências habiritatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitaÉo da licitante que tiver formulado tal-proposta,
nâ ordem de classiftcaÇão, e assim sucessivamente, até a apuraçâo de uma que
atenda às condições deste Edital.

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

6.'15. Da reunião lâvrâr-se-á ata circunstanciada, na qual serão rêgistradas as
ocorrências relevantes e que, ao íinal, será assinad-a pelo pregóeiro, pelos
componentes da equipe de êpoio e petos represênlantês dos pioponenteà presentes.

6.16. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresenta0 a proposta de
preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado dê assinatura da ata de
sessão.

6.12.3. Forem omissas
diíicultar o julgamento;

ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de

ô.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser

momento, em prazo a ser estabelecido

solicitados êm
oÍiginal ou por cópia autenticada a qualquer
pelo Hregoetro.

6.16.2. Os.originais ou cóplas autenticadas, caso sejam solicitados, deverâo serencaminhados ao óígão licitante.

6.16.3. O licitante que abandonar o cerlame, deixando de enviar a documentação
indicâda nesta seção, será desclassificado e suleitar-se_á ài 

""niã"" 
pr""-"ir. 

""rt"Edital.

6.16.4. O Pregoeiro poderá íixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planjlha decomposição de preços quando o preço total oÍertado foÍ ace;tavet, mai is orecosunrtanos que compõem necessitem de alusles aos valores estimaOos peto óhGÀó
LICITANTE. O ajuste da proposta não pod;ra impticar aumàntã do-o "* "":fí 

gfoO"f.

9:19:9:99,í desclassificáda a tlroposta que não corrigir ou não justificar eventuaisrrregurandades apontadas pêlo prêgoeiro.

9:19._9^l-"-:":1,9:. ,rcitação por rotes ou itêns será permitida a atteração de preços
unrranos peto trcitante observando_se: (apenas se houver divisão em lote; ou itens) 

'
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a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preços unitários dã proposta inicial;

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

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

7. DA HABILITAçÃo Dos LICITANTES

7.1. Á Documentação de Habilitaçáo deverá ser entregue em O.l (uma) via, em
envelope devidamente Íechado e rubricado no fecho, idenimcado conÍorme o indicado
no item 4.í deste Edital.

7.í.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitaEão,
produzidos pelo próprio ticitante, deverão conter data, identiíicação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. Encefiada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procêderá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaçãj do l;itante que
apresentou a melhor proposta, procedêndo a sua habilitaÉo ou inabilitação.

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere'à:

7.3.í- Hsbilitaçáo JurÍdica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suasãlteraçóês, devidâmente registrados, êm se trâtandoãe sociêdades empresaiiais e, no
caso de, sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eieição de seus
aluars adminislrâdorês;

:) no caso^de Sociedades simptes o ato constitulNo inscrito no Caíório Civil(Regisfro
urvrl c,as Pessoas Jurídicas ou Certório de Registro de Títutos e Docjmentos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercício:

d) decrôto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfurcionamênto no. Pais e eto de regislro ou autorizâçãô pârá Íuncionâmêntô êxpêdidopelo orgao competente, quando a ativjdade assim o exrgir.

7.3.2- Rêgularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
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b) Prova de inscrição no Cadastro dê Contribuintês Estadual ou Municlpal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao sêu ramo dê atividade e
compatível com o objeto contratual;

7..3.2.1._. Ptova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e l\Iunicipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a)fazenda Federal: apresentaÉo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos retativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidáo Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal ào Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN), que abrange, inclusrve, as
contribuiçóes sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei
n'8.2'12, de '1991;

a.1) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada na atínea c.1,
apresentar as seguintes certidóes conjuntamente, desde que tenham sido expedidas
até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão positiva com efeito negativo
leferênqà ContribuiÉo Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB)e a Certidâo Conjunta Negaiiva de ôébitos retativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou iertidão õonjunta positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do BraáillRFB) e procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (pGFN);

b) Fâ,ênda 
.Estadu-al: apresentaçáo da Certidâo Negativâ de Débitos (e débitos em

dívida ativa), ou Certidâo positiva com eÍeito d; Negativa, do lmposto sobre
9!:r-"ç9:" relativas à Circutação de Mercadorias e sobre Érestáções à"tã.,ço, o"
:lTp"rt" ,lnterestadual, tntermunrcipal e de Comunicação _ li[4s, expedida peta
Secrelaria de Estado de Fazenda. ou, se Íor o caso, cerldão comprobató;ia de qüe o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscriçáo estadual;

c) Fazênde Municipal: apresentaçâo dâ Certidão Negâliva de Débitos (e débitos êm
orvroa alrva), ou Cerlrdão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviçosde Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, õurtiaáo 

"orpioOàt:ni" 
d" qu. o

licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição muni"i;;i--- - -

d) CertaÍicado de Regutaridade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabatho,
mediante a apresentação de certidâo Negativa de oduitos fr.u"iÀÀiã" 1é-udrl ou a"Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNàT.

7.3-3 Ás,microempreaas e êmpresas dê pequêno porte deverão apresentar toda adocumentaçáo exigida para efeito de comprovação de reguraridade fiscâr relacionadasno itêm 7.3.2,. mesmo que esta apresente atgüma restiiçao, a""àgráào, üouria, o
?!?::9" 95 J"in!.).dias útêis. cujo têrmo iniciàt correspondeÉ aorn"o."r,to ã. quu oproponente for declarado o vencedor do certame, piorrogável por igual pãríodo, a

a) Prova dê lnscrição no Cadastro NacionãúãFesãú-Iiiãiããlõ FJj
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critério da administração pública, para
ou parcelamento do débito e emissáo
com efeato de certidáo negativa (art. 42,

a regularizaÉo da documentação, pagamento
de eventuais certidões negativas ou positivas
§1o, LC 123106).

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

7.3.3.2. A não-regularização da documentaçâo, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicação da
suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo periodo de até 02 (dois)
anos, sendo Íacultado à Adminiskação convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classiÍicaçâo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

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

a) Balanço patrimonial e demonskações contábeis do último exercicio social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, em que estejam rêgistrados os valores do ativo circulante (AC)e
do passivo ciÍculântê (PC), dê modo a extrair-se índice de Liquidez Conente (lL'C)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (.1,0) em qualquer dos
índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrim'ônio líquido
igual ou supêrior a dez por cento (.l Oolo) do valor estlmado da contratação.

a.2).Excetua-se da exigência da alínea antêrior o microempreendedor individual (art.
18 da LC 12312006 c-lc arl. 1.179, § 2o CC) e as ÀIicro e pequenas Empresas que
propusêrem hâbjlitaÇão em llcitaçôes cujo os objêtos sêjam para o fornecimento para
pronta €nkega ou para locação de materiais (art. 3ô do Decreto Federal no
6.204120lJ1\

-"91" "aOo""" 
com menos dê um exercício financêiro devem cumprir a exigência

desle subitêm mediante a apresentação do Balanço de Abertura, ac'ompanhado do
óaEnço patflmonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês
rmedratamente anlerior à data de apresentaçáo da proposla.

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrímonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário Oficial ou;
ll. Pub[cados em jornalde grânde circulaçâo ou.
lll. Registrados na Junta Comerciatda seáe/domrcilio do licitante ouilV Por cópiâ dô Ljvrô Diário. dêvidâmêntê ãutênticâdô nâ Juntâ Comêrciâl dâ sedê ôudomicílio da licitante, na forma da tN no 65 do Departamento f.fu-ün"f ãã nãgisao OoComerco - DNRC, de t. de âgosto de 1997. art. 60. acompânhada oUiiquiàrament"oos reímos de Abertura e de Encerramenlo. Ouando Íor apresentado ó original doDiário pâ.a 

_cotero 
p€lo Píegoeiro e Equipê de Apoio, ficá d;pensada â inctusáo, nâ

Oocumentaçáo, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.
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6.022/2001); nos termos do art. 2. da lnstruÉo Normatjva RFB no 78712001, dev€ndo
apresentar reíeridos documentos, devidamente assanados, na forma do s 5o do art. 1O
da lnstrução Normativa DNRC no 107/2008.

b) Certidão Nêgativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excodente a 60 (sessenta)dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A Qualiticaçáo Tócnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

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

7.3-6. Declaração Unilicada que constará:

a) Declaração de que nâo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de qualorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Federal n. 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de faio impeditivo da habilitação neste cedame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c) D€claraÉo de elaboração independente de proposta.

d) Dêclaração da condiçâo se é ou não ME/Epp/COOp.

7.4. A apresêntaÇão do Certificado de Registro Cadastral _ CRC, expedido órgão da
Admlnistração Pública Federal ou de oútros Estados, substituirá'os dàcumentos
ênumerados nos subitêns 7.3.í 7.3.2 (,,a,,e ,,b,,).

7.5- Não haverá apresentaçáo de amostta prévia ao contrato.

7.6. _Não_serão aceitos protocolos dê entrêgâ ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7..Se a documentação de habrlúação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, podeiá o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8- Sob pênâ dê inâbilitação, os documêntos aprêsêntâdos deverão 6slâr êm nomê
do licitante, com indicação do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entreguês
acompanhados da tradução para língua portugueia, efetuada por trâdutor

V. Sistema Público de Escriturâçáo Digitât - Sped - Contab lOecreto Federat n.
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7.'10. Documontos de procedência eslrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

7.1'1. Em se tratando de íilial, os documêntos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deveráo estar êm nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natúreza, sáo
ematidos somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos acjma relacionados, necêssários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópla autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oÍicial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE nâo se rêsponsabilizará por documentação e proposta
envaados via postal ou entregues em outros setores que não seja o êspecificaáo no
Preámbuto do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei,
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7.'15. A declaraçao falsa relatjva ao cumprimento dos requisitos de habilitaçâo, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste Edital.

8. DA tMpUGNAçÃO DO ATO CONVOCATóR|O

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclârêcimentos, providências ou impugnar o ato
convocêtório do Pregáo até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para ieJebimento
das propostas.

8.,1.1..4 apresentaçâo de impugnação contra o presente Edital será processada e
L!19:!,1 T ío"11-9.I:: 

-pl"i9-- 
previstos na iesistação, devendo ser entregue

drreramente na COMTSSAO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO _ CpUCÍrrSB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEp: 65.550-000, Sâo Beinardo/MA, não ienOo efeito
suspensivo.

8.'1.2. Acolhida â petição contra o êto convocatório, será designada novâ data para a
realização do certame.

8.2. CabeJá â Pregoeiro (auxiliada pelo tecnico competente) decidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. Acolhida a petiçâo contrâ o Ato Convocatório, será designâda nova data para
realização do certame.

juramentado, e também devidamente consrrlanrddos ou registrados no cartório de
títulos e documentos.
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8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitaçáo, por parte dos interessados, das
condições nele estabelecjdas.

9. OOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessão pública maniÍestar, imediata e motivadamenle, a intençáo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.

9.2. A falta de manifestaÉo imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessáo deste PÍegão, importará na decâdência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitaçáo ou lnabilitação da ticatante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de reco.Íer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem conira razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentaÉo das razóês do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos_

g-5. Qualquer recurso contra a decisão do prêgoêiro dêverá sêr êntregue, no prazo
lêgal, na CPL da Câmara, no endereço ciiado no subitem S.t.i, tera àfeito
suspensivo, e, se acolhido, invaljdará apenas os alos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
inÍormado, à consideração do prêsidentê dà Câmara Municipal dê Sâo Bernardo,
que proferirá decisão definitiva antes da homologação do proceáimento_

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presidente da Câmara Municipal de Sã-o Bernardo poderá
homologar este procedamento licitatório e determinai a contratação com a licilante
vencedora.

í0. DA HOÍ$OLOGAÇÂO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitaÉo à empresa pÍoclamada vencedora, a autoídade
competente, poderá homologar este procedimento licitatório e determinaÍ a
conlratação com a licitante vencedora.
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10.2. Após a homologaçã
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo
das sançôes prevlstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desdi que ocorra
motivo justiÍicado e aceito pela Administração.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçóes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para
reapresentarem os seus Documentos de Habiliteção, dêvidâmente atualizados. nos
termos do item 7 deste Edatal, em sessâo pública, a se rcalizaÍ em hora e local
previamente informados, na qual o pregoeiro examinará a ofeía subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A rêcusâ injustificâda da licitante vêncedora em assinar o Contrato. denko do
prazo êstabelecido, caracteíiza o descumprimênto totâl da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmentê estabelecidas.

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

í0.7. A homologação do resultâdo destâ licitação não implic€rá em direito à
contrataçâo_

íí. DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

'l'1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Íúunicipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pêlo setor
responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Debito junto ao INS'S, CNDT,
FGTS e Certidão dê Regularidade com a FazeÀda Federat.

í1.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigaçóes em virtude de penalidades imposias ao pioponente ou
anadimplência contratual_

12. DOS PRAZOS E CONDTçÕES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTMTADO

12.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigênciâ alé 3jll2/2}1g
contados à partir da assinatura do contrato.

7/
"iff'V
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12.2. O prazo de execução se dará de acordo com o Termo ãé Rã6Énãã

12.3. Toda prorrogaçâo de prazo deverá ser justiÍicada por escrito e previamente
autotizada pela Câmara Municipal dê São Bernardo, devendo a solicitação ser
encaminhada até '15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de eiecuçâo
estipulado.

í3. DAs sANçÕES ADMtNtsrRATtvAs

'13.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução
das condiçôes estabelecidas, ou execução ínsatisfatória da prestação do serviço,
atrasos, omissões ê outraS falhas sujeitar-se-á a CONTRATAOA às seguintes
penalidadesl

'13.1.'1. AdveÉência por escrito sobre o descumprimento de contralos e outras
obrigaçôes assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de
correçôes;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintês limites:

a) 0,3olo (kês décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado;

b) 2070 (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30
(trinta) dias, com â consequente rescisáo do contrato.

1_3.13. Suspensão temporáÍia para participar em licitação promovidas pela Câmara
Municipal de São Bernardo e impedrmento de conkatai com a Administ;ação pública
Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8.66ó/93.

13.1.4. Declaração dê inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos
com a
AdministraÉo Públicâ, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitaÉoj e/ou

13 1.5. lmpedimento para participar de licitação e assinar contratos com o [.4unicípio
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de FoÍnecedores
por igual prâzo.

'13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão regislradas no Cadastro Geral
de Fornecedores da Câmara Municipal de São Bernardol

'13.3. Se o vâlor des multâs não fôr pago ou depositâdo na Contâ única do Tesouro,
será automaticêmente descontado de qualquer Íatura ou crédilo a que a
CONTRATADA viêr a Íazerjus.
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14. DA DOT ORçAMENTÁRIA

í4.1. As despesas com a êxecução do prêsente Contrato no exercício de 2019
correrâo à conta da DotaÉo Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DAS D|SPOStçÕES GÊRAtS

15.'1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, Íarão parte intêgrânte do Contrato, independentemenie de transcrição.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a lnstrução doprocesso, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato dâ sessão pública; e ainda:

'Í5.2-'Í. 
.Solicitar.aos setores competentes a elaboração de pareceres tecnicos

oesUnaoos a tun(tamenlar as decisôes.

15.2.2. No julgamento das propostas e da habililaqão,
alterem a substância das propostas, dos documentós e
despacho
fundamentado e acêssível a todos os interessados: ê

15.2.3., Relevar omissões puramente formais observadas na documentaçáo e naproposta,
desde que nào conlrariem a legislação vigente e não comprometam a lisuÍa dalicitaÇào.

í5.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas nainterpretação do presentê Edital e seus Anexos, O.rerj ser. .ncarinÁrJo, 
-p-or. 

"""rito,ao Pregoeiro da Comissáo permanente ae f_icitaçào _ óif aa ôãã-aia"àunictpaldê são Bernardo, por e-mail no enae,eço etetranicà cot.sãouernaàãólÀait.com, ouenlregue diretamente na própria Comissâo, siruada iãTütãiããião. n"z1s_Centro, CEp:65.550-Ooo, São Bernardo/tvlA, de 
""grnoã 

a-"ãrtãiàii"l no-iàr.r.,o 0""08:00 às í 1:00 horas, obedecidos os seguintes crité;ios:

:] ):^:li:]:r:-9".: em consideração pero presoeiro. quaisquer consu[as, pedictosou reclamaÇoes relativas ao editat oue não tenham Sido Íormuladas até 02 (;ois) diasúteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;- 
---- -'- -- '-

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao editat. comotambém pedidos ou consultas formuladas via e_mail

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunícados a todos os demaisinteressados que tenham adquirido o presente edital.

sanar erros ou falhas que não
sua validade jurídica, mediante
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15.4. Fica asseguraOo a Cam@
interesse da Administração, anulâr ou revogar, a quâlquer tempo, no todo ou em parte,
a presente licitação, dando ciência aos participantes. na forma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
ê dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fâto superveniente que impeça
a realização do certame na dala marcâda, a sessão será automaticamente transferida
para o primêiro dia útil subsequenle, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicaçâo do pregoeiro em contrário.

15.7. Nê contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir_§e-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Câmara Municipal de Sâo Bernardo.

15.8- O desatendimento dê exigências formais náo essencíais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possiveis ê aferição da sua qualiicaçao e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.

í5.9. O rêsultado desta licitâção será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abeÍtura, ou mediânte publicâÇão na lmprensa Oficiá. 

-

15.í0. O ORGÃO LICITANTE poderá revogar a presente ticitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no lodo ou em partê, em quaisquer de
suas fáses, devidamente justificado, dando ciência aos partlcipantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não teÉo direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do coÀtratado dê boa_Íé de ser ressarcido
pelos encargos que tjver suportado no cumprimento do contrato.

15.í1. Os proponentes sâo íesponsáveis pelâ Íidelidade e legitimidade das
rnTormaçoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15 J2 Á9s casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei
Federal n" 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93 

'

15.í3. A Contratada deve cumprir as normas de desênvolvimento sustentável (art. 3o,
Lei Federal n. 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposiçâo dos interessados na Comrssão
Permânentê de Licitâção - CpL, localizêdâ na iua Conego Nestor no 214-Centro,
CEP: 65.550-000, São Bernardo/[IA, de segunda à sêxta-Í;ira, no horárao das O8:OO
às 1'1i00 horas, onde poderáo ser consultaãos gratuatamente ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), realizado exclusivamente
através de Documento de Arrêcadação Municipal- DAi,4.
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15.15. Ao adquirir o edital, o interess@cebera
notificação e ainda comunicar qualquer mudança postêrior, sob pena de roputar_se
válida a notificaçao encaminhada ao endereço foineiido.

15.'16. Sâo partês integrantes deste Edital os seguintês Anexosj

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll - [.4odelo de Carta Credencial

ANEXO lll - Modelo de Dectaração

ANEXO lV - [Iodelo de Proposta Comerciat

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl- Declaração de Conítdencialidade e lmparcialidade

Sâo Bernardo (MA), _ de de 2019.

RENATA LIMA FERREIRÂ
Preqoeira Oficial

da Câmara lúunicipal de São Bêrnardo/MA
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

01 - oSJETO

ANEXO I

Contratação de pessoa juridica para o fornecimento, sob demanda, de combustível
(Gasolina Comum) de interessê da Cámara Municipat de São Bernardo/MA.

02 - JUAnHCÀT]VA

2.1 - O lranspoÍte de recursos humanos e de materiais é inêrente
lnstitucional da Câmara Municipal, em atividades como transporte
viagem a trabalho em visitas aos diversos povoados do Município,
equipe administrativa, Ílscalizaçâo, e etc. E, pêra tanto, torna-se
abastecer os veículos automotores para o seu funcionamento.

a compêtência
Para reuniões,
transporte de
imprescindível

03 - DETALHA ENTO DO PROJÊTO/DESCR|çÃO DO FORNÊC|§§XTO

0a - DofoRNECtiTENTO D§T'BJETO

4.'1 - O combustível deverá ser fornecido de forma parcelada e contÍnua no
êstabelecimento:

4.í - O combustível devêrá sêr fornecido dê forma pârcelada ê continua no
estabelecimento da Contratada, mediante apresentação em 02 (duas) vias do
documenlo de requisiçáo, preenchido com a(s) especificaçôes e quantidade(s) do(s)
produtos(s) solicitado(s) e devidamente assinado, sobre- carimbo, pelo Gestor da
pasta, licando a primeira via em poder da Contratada e a segunda via em poder da
Contratante, devidamente assinada, sobre carimbo, pela óontratada no ato do
abastecimentoi

4.2. Fica vedado o substabelecimento para âbastecimento;

4.3. O-fornecimento terá início a partir da data de assinatura do contrato que deverá
ter vigência até o dia 31l12l21ig.

Gasolina comum

hii-. Edí.h" Êoia:-aüft fi À
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05. DO REÂ'USTAIE TO DOS PREçOS DG COIBUSTíVE]S

5.1. Somente serão repassados à CONTRATANTE os reajustes oÍiciais autorizados
pela ANP e após levantamento e divulgação oficialdos preÇos para o l\íaranhão.

6.1 - A Cont.atada apresentará mensalmente à Contratante as Notas Fiscais para o
ato de atesto, liquidação e pagamento do produto fornecido, acompanhadas das
primeiras vias de requisição de abastecimênto emitidas pela [.4unicipalidade.

6.2 - O pagamento dos combustíveis fornecidos será eÍetuado, por meio de ordem
bancária emitidâ em nome da Contratada, para crédito na conta conente por ele
indicada, uma vez satisfeitas as ôondições estabelecidas no Conkato.

6.3 - A Nota Fiscal deverá sêr emitida de acordo as respectivas quantidades do
produto fornecido, com preço unitário ê preço total, contendo ainda o êndereço do
local de entrega, devendo ainda ter no verso e o atesto do recebimenlo dos produtos.

6.4 - A CIúSB terá o prazo de 30 (trlntâ) dias úteis para efetuâr o pagamento, contado
da.dala de recebimento da Nota Fiscal, desde que náo haja fêtor imp-editivo piovocado
pêla Contratada.

P:5.: Nio s.erà9 eÍetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendente de
nquEaçao de obrigações em virtudê de penalidades impostas por inadimplência
contratual.

ffi

7.'Í - A Propostâ da licitante deverá conter o euadro abaixo com as inÍormaçõês
seguintesl

7.2 - O pÍeç,o médio de bomba corresponde a média dos preços de combustíveispraticados no município de São Bernardo tendo em vista qu" u'|."teràu i"L"f" nao
_":it^.,1p1: 

,T l:",""tamenlo_de preços para o município. tto momento ém que a ANp
f-'":,ol".." cidade de Sâo Bemardo, êsta passará a ser o novo parâmetro para fins
0o L;ontrato resultante desta LicitaÇão.

7.3 - Será considerado para eÍeito da conkataÉo o percentual de desconto sobre o
fllT "139. 

de.bomba que corresponder ao pieço oiertado pera ficitãniã vencedora,
apos a tase de tan-ces e/ou negociaçâo com o presidente da CpL da Câmara, sendoque o percentual não deve ultrapassar duas casas decimais (X,XX%).

,r 0.,,

lina comum

07 - TXI?ROPOSTA DO LIGmINTE
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7.4 - Nos preços e nos percêntuais de desconlo oÍertados deverão já estar
considerados e inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decoÍrentes do
Íornecimento de combustíveis automotivos e, ainda, deduzidos quaisquer outros
descontos que venham a ser concedidos.

OA.;'A CIUAI-IRCAçÁO TÉC ICA

A) ATESTADO de cápacidâde técnica fornêcido por pêssoas jurídicas de dirêito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis
com o objeto dêste Projeto Básico, acompanhado das respectivas notas fiscais,
comprovando asstm a realizaçáo dos ServrçoS:
B) Declâração dê que não emprega menores de dezoito anos êm trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quâtoze anos, de conformidade
com o djsposto no art. 27, inciso V da Lei n" 8.666/33:
C) Alvará de Funcionamento da Licitante, emitido pela Câmara Municipal
Bemardo;
D) Documênto de Autorização para Funcionamento, emitido pela
Nacional do Petróleo;
E) Declaração de "Comprometimênto de Funcionâmento Diário" inclusive
sábados, domingos e feriados, em período integral de 24 (vinte e quatro) horas diárias.

09 - DÀ GARANTIA DOS PRODUTOS

de Sáo

Agência

9.1 - Os combustíveis fornecidos deverão atender às
pela Agência Nacional do Petróleo ANp;

{§§rcRoNOcRÀll*§E DESE BoLso§§ti..

'10.1 - O cronograma de desemboiso será mensal
quantitativo solicitado, nos termos da alínea "b". tnctso
8.666/93.

especificações técnicas exigidas

no valor de R$ _, conÍorme
XIV do art. 40, da Lei Federal no

* ó=úd _Eotr: cüM!-
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ANEXO II

MOOELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara ilunicipal de Sâo Bernardo
Att.: COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ CPL

Ref.: PREGÃO N" _/20í9 - CPUCMSB

Na qualidade de rêpresentante
inscrita no CNPJ sob o n.o

-, portador da Cl n.o
credenciamos o Sr.

e do CPF n.o
, para nos reprêsentar na licitação em refêrência, com poderes

para Íormular ofertâs, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

PRESENCTAL No _/20í9 _ CPL

legal da empresa

Local e data
Nome e assinatura do representante l€gal
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PRESENcTAL N" _r20í9 - CPL

ANEXO It

DEcLARAÇÃo

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 _ CPL

intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a).
A empresa ......., inscrita no CNPJ no................, por

portador (a) da Cl n..................... e do CpF n. DECLAM, sob ;;
dosanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.299

Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a êmpaegar agontes incapazes ou rêlativamonte incapazos;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1983, acrêscido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nâo possui
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de .1g(dezoito) anos em
trâbalho noturno, perigoso ou insalubre, e êm qualquer trabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de í4 (quator2e), em
cumprimento ao disposto no inciso XXX|ll do Artigo 70 da Constjtui€o Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das
vedaçôes constantês na Lea Complementar n". 147t201|4 e; na presente data, é
considerâda:

MICROEiTPRESA, conforme Ler ComptêÍtenlat no 14Zt2jj4,
EMPRESA DE PEOUENO PORTE. conforme Lei Complêmentar no 1472014.
COOPEMTIVA, conforme artigo 34 da Lei Federat nô. 11.4AAI2OO7.
Não é [rElEPP/COOP.

Quento ao pleno conhecimento ê atendimênto às exigências de
habilitaçãoi que esta empresa atênde a todos os requisitos d; habilitâção,
bem como apresenta sua proposta com indicaÉo do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Quanto a inexistência dê feto impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Fêderal n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato o;orreu
que a inabilate a participar do PREGÃO êm epigraÍe, e que contra eta nâo
existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital ê que se submete â todos os seus termos.

a. Dêclare aindâ, nos têrmos do ârtigo go, lll, dâ Lêi Fêderâl n.o 8 666/93,
que nâo possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitaÉo.

b. Declara também, nos termos do artigo 9., I e ll, da Lei Fêderal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

3)

4)
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5) Quânto a etaboraçao indepenããntã aã profiõããl

a) A proposta anexa Íoi elâborada de maneira independente (pelo licitante), 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 outro
paÍticipante potenciat ou de fato da (identiÍicação da licitaçâo), por quatquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenÇáo de apresentar a proposta anexa não foi informada a. dlscutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicâçao
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de quêlquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicação da
licitação) quanto a participar ou não da refeÍida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no tódo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identiÍicação da ltcitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamentê, informado a, discutido com ou recebido de quaiquer integrante
de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;f) Oue está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração o que
detém plenos poderes e informaçóes pâra Íirmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[ObseNação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima: Esa dectaraÇâo deveÉ
ser emtida em papel que tdentifique o órgào 1ou empresa) emissorl
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2. PRÁZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRÂZO P-ARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6.]NFORMAçÕES OO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

Local, data e assinalura.
(nome da empresâ e do seu rêpresentanle legê1. com a deúda idenlrÍtcaÇiào e

quatificaÇão)
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PRESENCIAL NO /2019 - CPL

ANEXO IV

TIODELO DE PROPOSTA COTIERCIAL

À
cÂ ARA iituNtctpaL DE sÃo BERNARDo /M^
Rua do Norte, no 140, Cenko, CEP n.65.430-000, São Bemardo - MA

A'I-Í: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ CPL
Rua do Norte. no í40, Centro, CEp n" 65.430-000, São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 

-/20í9 

- CPL

Prezados Senhores,

.Submetemos à aprêciação de V. Sa. proposta nos termos dêscritos abaixo,
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçóes
estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAzÃo SocIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRôNtco

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

LoTE ÚN|co

ITEM UNID oÍD unitário Total
01 Gâsolina Comum LT
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EsrÁDo Do MARÀNHi,
CÀMAM MUNICIPÀL DE &ao BERNARD,

CNPJ: 07-629 52A/0A01-07
Rra (:oneqo Nestot t'2lrcenttu. CEP. 65 550-000.

Sõo Be adolLtÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" /20T9 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO No _/20í9

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNtctpAL DE
sÃoBERNARDoEAEMPRESA

PARA O
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE
COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA
CAMARA MUNtctpAL DE sÃo
BERNARDO/MA.

A CÂMARA MUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas Juridicas sob o no 07.629.520/000í -07, sediada na Rua Conego Nestor
ry]!_-991t-, CEP: ô5.550-OOO, São Bernardo/MA, doravante ãesisnada
CONTRATANTE, neste ato rêpÍesêntádo pelo presidênte o SÍ. BERNARDO jOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, câsado, residente e domiciliado nesta cidade,
portador do CPF n. _ e RG n" _, dorâvante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministériã-ãã-Fazenda sob o n"
estabelecida (ins€rir endêreço complêto), neste ato denominada CONTRATÂDÃ]
represenladâ por (insêrir o cargo), senhor(a) (qualificação do signatário do
contreto), inscrito no Cadastro de pessoa Física _ CpF, sob ã_, portãdor do R.G.
no _:__:idê. acordo com a reprêsentação legal que lhe é outorgeda- po. _(insêrirqual dos instrumentos-: procuração/contrato social/estatutõ sociatl nE§OtVem
celebrar o presente Contrato decorrente da licitaçáo na modaliáade pregâo
Presencial n.ô /20í9lCpL e do processo Administraüvo n.; ôôãiOrs, 

"o,fundamento da Lei n.8.666, de 2í dejunho de í993, da Lei n" tO.SiO, Je tZ Oe;utno
dê 2002 e na Lêi no 8.078, dê 19SO - bódigo de Dêfesa do Col,"*-úor, ,.ai"nt" 

"sseguintes cláusulas ê condiçôes:

,í. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

í.í. O objeto do presênte Termo de Contrato é a Contrataçâo do pessoa iurídicap_ara o Íornecimento, sob demenda, dê combugtívêl dã interesse da ôâmaraMunlcipal dê São Bernardo, conforme especificaçOes 
-ã--quanfitativos

estabelecidos no Edital do pregão identificâdo no preâmbulo e nâ propostâ
vencedora, os quais inlegram este instrumento, indêpenàente de transcriçáo.

't.2. Discrimináção do objeto;
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ESTÁDO DO MÁR{NHÀO
CAMAR4 MUNICIPÀL DE 9{O BERNÁRDO

c.\PJ: A7-6)9 52A.A001 07
Rua (:anego \estor n'215 Centrô, ('Ep:6j 5t0-000.

Siio BemTdolMl

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ vIGÊNcIA

2,1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato seíá até 3ílíZ2Oíg contados
da^assinatura do contrato, proÍrogável na forma do art. 57, s1o, da Lei no g.666, de
1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO

3.í. O valor do presente Termo de Contrato e de Rg ............(...............).
3,2. O cronograma dê desembolso será rêalizado mensalmente no valor estimado
de R$ _, a partir do recebimento da demanda mensal do objeto, nái termos da
alínea "b", inciso XtV do art. 40, da Lei Federat no 8.666/93.
3.3. No valor adma estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execuÉo contratuat, inclusive trioutói àlãu impostos,
encárgos 

.sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa,de.administração, fíele, seguro e outros nêcessários ao cumprimento integrai
do objeto da contrataçêo

4. cLÁUsULA oUARTA - DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

4,í. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamentó da Câmaral para o exercício de2019, na classiÍlcâção abaixo:

01 031 0020 2107 o0o0 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA OUINTA _ PAGAMENTO

íí.O pagamento será feito pela Cámara Municipal de Sâo Bernardo/MA, emmoeoa coffente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônic€, direto naConta da Contratada e ocorrerá até no máximo oe sO ltrintà1 oãs ápã! a oata OorecÉbimento. definrtivo do materiat, mediante a ,pr."""nt"çãã' a" 
"oríjá"nr" r,lot"

|-lSCal OU l-âturâ:

l^, ]:199}TMfADA deverá protocotar na sede desta Cámara a sotacitagãooe pagamento, assinada e carimbada pelo represenlante legal da empresa empapel timbrado, contendo o no do piocesso ticitatOrio, as- inÍãrrna$", p"r."orédilo em c-nla oorrente como: nome e número do Banco, nome e riimero oaAgência e número da conta, anexando a Nota Fiscal à"uià"rLni" 
"t""t",emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamênte 

"o.-"Opà 
ãá'"ontr"to,

cópia da. nota de empenho como também as Oemais certàáei aiuatizaOas:uenncado de Regularidade de Situaçáo do Fundo de Garantia do Tempo de

;;.al@ Lã:!--, ús
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EsrADo Do MAMNtLio
CAMAM MUNtctpALDE sÃo BERNARD0

C\PJ: 07-629 520 a00l -07
Rua Coneqo \estar n'21s-Ceitrc. CEP: 65 550-000
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Servjço - FGTS, CertiOao de Oe@
Debito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa dá Oébitos
Relativos a Tributos Federais ê à Dívida Atavâ da Uniáo, expediàa por órgãos da
Secretaria da Receata Federal do Brasil e da procuradoria ceral da Fãzenda
Nacional, e certidóes negativas de débitos expedidas por órgâos das SecÍetarias
de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condiçào parc Adminstrcçâo eÍetuar o pagamento, a licitante venÇedorc
deverá manter as mes,t.as condiçoes de hab ttaçào:
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegulaiidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatorjamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com oulro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento daí-se-á diretamente nâ conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _: e conta corrente no

cLÁUSULA sEXTA - REAJUSTE E ALTERÂÇÔES

6.í. O preço contratado é fixo ê irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçõês contratuais reger-se-ão pêla disciplina do art. 6S da Lei
no 8.666, de 1993.
6.3..4 CONTMTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiÉes contratuais, os
acéscimos ou supressóes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contÍato.
6.4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão êxceder o limitê de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
âtualizado do contrâto.

cLÁusuLA sÉrÍuta - ENTREGA E REGEBtMENTo Do oBJETo

7.í - O combustível deverá ser Íornêcido de forma pârcelada e contínua no
estabelecimento da Contratada, mediante apresentação em 02 (duas) vias do
documento de requisiçâo, preenchido com a(s) especiÍicações e quaÁtidadelsl
do(s) produtos(s)- solicrtado(s) e devidamente asiinado, iobre carimbo, pelo
Gestor da pasta, ficando a primería via em poder da ConÍatada e a segunda via
em poder da Contratante, devidamênte assinada, sobre carimbo, peh Cãntratada
no ato do abastecimento.
7.2. Fica vedado o substabelecimento para abastecimento.
7,3. O Íomecimento terá início a partir da data de assinatura do contrato que
deverá ter vigência até o dia 31t12t2otg.

CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÂO

8.í.A Íiscalização da êxecução do objeto será eÍêtuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

o

6.

7.

8.
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9. cúusuLA NoNA - oBRtcAçôEs DA coNTRATANTE E DA coNTRÂTADA

9.1. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquetas
prêvistas no Termo de Referência.

to. cúusuu oÉcrMA- sANçoEs ADMtNtsTRATtvAS

'Í0.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de i993 e
da Lei n' 10.520, de 2002, a Contratada quei

10.'1.1 inexecutar total ou parcialmente quêlquer das obrigaçõês
assumidas em decorÍência da contratação;

10.'l .2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 fraudar na execuçâo do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneoi'Í0.1.5 cometer fraude fiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infraçõês discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sançôes:

10.2.1 advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuÍzos signiÍicativos para a Contratante;

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

10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no câso de inexecuçáo total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentuâl do subitem acima, será âplicada de forma proporcional
à obrigâção inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impêdimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administ.ativa pela qual a Administração pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.1 impedimento de licitâr e contratar com a Cámara Muôjcipal de
Sáo Bernardo/l\4A com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂI.4ARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidoneidade para lacitar ou contratar com a
Administrâção Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniÉo ou até quê seja promovida a reabilitâção perântê a própria
âutoridade que aplicou â penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos preiuízos causados;

10 4 Tâmbém frcam suleitas às penalidâdes do ârt. 87. lll ê lV de Lêi no
6.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha soÍrido condenação deÍinitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.42 tenha prâticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitêção;
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EsrÁDo Do MÁRANHÃo
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Administração em virtudo de atos ilícitos praticados.
10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administralivo que assegurará o contraditório e a ampla deÍesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicaÉo das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infÍator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano cãusado à Administraçáo, observado o pÍincípio da
prôporcionâlidadê.
10.7 As penalidades serão obrlgatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂl,,tARA.

í í. cLÁusuLA DÉctiitA sEGUNDA - REsctsÃo

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8_666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejUizo das sançôes aplicáveis.11.2. E âdmissível a fusão, cisão ou incorporaÉo da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos.os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não ha;á prejuizo à exécuçâo do objeto
pactuêdo e haja a anuência expressa da Adminjstração â conijnuidade 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 direilos da iONTMTANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no aí. 77 da Lei no 8.666. de .Í993.
11.5. O termo de rescisão será precedrdo de Relatório indrcativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
1.1. ?? Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1'1.5.3. lndenizações e multas.

cúusuLA oÉctirA sEGUNDA - vEDAçôEs

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.'1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçâo Íinanceira;

12 1:2. interromper a execução contratual sob alegaÇão de
inadimplemento por parte da CONTMTANTE, satvo nos casoi irevistos
êm lêi
12.1.3. Subcontratar.

cr-Áusula oÉcrwrl TERcEtRA - Dos cAsos omtssos.

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a

'12.

'13.

-ú6-d7_âú:MaM=
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'13.1. os casos omissos serâo deà@ as
disposições contidas na Lei n" 8.666, de 1993, na Lei no.lO.S2O, de 2002 e demais
normas gerais de licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei no B.O7B, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. cLÁusuLA DÉctMA euaRTA - puBLtcAçÂo

14.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçâo deste
instrumento, por extrato. no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

ís. cLÁusuLÂ DÉctiitÂ eutNTA - FoRo

'15.1. O Foro para solucionar os litígios quê decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o lúunicípio de São
Bernardo/MA.

Para Ílrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes-

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

Responsável legal da CONTMTANTE

Rêsponsável legal da CONTMTADA
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Págha 33 d.33


