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EDITAL
PROC. ADM. No. 005/2019

OBJETO: Contrataçào de pessoa lurídica para o fornecimento, sob demanda, de
combustívelde interesse da Câmara l\,4unictpal de Sáo Bernaído.
ORGÃO L|CITADOR: Câmara Municipal de São Bernardo/MA
DATA DA SESSÂO PÚBUCA: 09/04/20í9
HORA: í5:30hs

LOCAL: na sala da Comissão permanente de Licilação/CpL da
Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21S-Cenkó, Cep

Bernardo/MA

n;

O6.SJõ-O'ó0, Sao

Pregoeira da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA
LIMA FERREIRA
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ESTÁDO DO MÁRÁNI!ÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SÁO BEIINÁRDO
('.\PJ: Ot_629.520 00At 01
RM Càheeô liestot n"21t-Cehttu. ('Í:P: 65 55A-0A0
Sõo BPrnàn!ntMl

PRESENCIAL

NÔ

OO3/20í9 _ CPL

EDITÂL
PROC. AOM. No.005/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCritA NO CAdASITO
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 07.629.S20l0001_07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.S50-OOO, São Bernardo/l\,4A, por intermédio do
Pregoeira da Comissáo permanente de LicjtaÉo de Sáo Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, assinada êm 25 de ;áneiro de ZO1A, e puofiiáa"a no
atrio
lúunicipal no dia'18 de fevereiro de 2019, levá ao conhecimento dos intereisados que
realizará licitação na modatidade pREGÀO pRESENCtAL, do trpo ,enoi pruço po,
LOTE, conforme descrito neste Editat e seus Anexos e em iônfoiriãàà"
o
í 0.520, de '17 de luÍho de 2002, Decreto n. 3.sS5, de I
"o.
d;
agosto
de
!:l
:::p^""1"
P
""
zuuu,
Oa Ler Comptementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lej no 1 1.4gg, de
í5 de junho de 2001, do Decreto n. 6.204, de 05 de setemoro úe zôOi, apticanoo_se,
subsidiariamente, a Lei no 6.666, de
de junho de 1993, e ai'exigencias
êstabelecidas neste Edital.

2j

Á sessão pública de realização do pregâo terá início às iS:30 hs do
dia 09 dê abrit de 20í9, devendo o" enr"-tope", contãnao à Éropásta l"
ir"ço"
Habitiraçào_. pâra
oblero
deÍinido
""
nu"te
É;idi
e
iespectvos
?::::"1,:01:.
!: na COMISSAO_o-pERMANENTE
Anexos,
ser entregues
DE LICITAçÃO.CpL, srtuada
na Comissão Permanente de LicitaÇão/Cpl da Cârliata fr.lun"ipài,-io".fir"a"
n" A*
Conego Nesror no2ís-Centro, CEp: 6s.sso_oOo, Sao a"r.nàroãil,rf,
jãia e norario
acima mencionados.
"u
1. DO OBJETO

1.1. A píêsenlê licitação tem por obiêlo a Contratação
dê pêssoa jurídica
pera o
-ruuni"ipar
de combustivet ae interessé aa ôãíaiã
!^"I:nda,êsoêcificaçóes Constantes
oe üao Eernardo, Conlorme
do TOrmO de Rêferência _
ANEXO L parte integrânte deste Êdital

l.jt":r§l:l_:io

1.2.
valor global estjmado desta licitação é de Rg 25.143,00 (vinte
_O
e cinco mit,
cêntos ê qua.enta e três rêais).

2. DA PARTICIPAÇÃO

21 Pànrcipação de êmprêsas. culos râmos de atvidadês sêiam comoâtiveis com o
objeto Írcrtado e que atendam a todãs as exis"*i"À. i""i.úã
õ""iJã'ãã"r"r.","9"
e requisitos minimos de ctassúicaçào das -proposras,
Anexos
"ár"úit" olê-Éãit"r " ""u"
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ESTADo Do MÁRANHÃ0

CÁMAM MUNICIPAL DE SÃo BEfrNÀRDo

cl-PJ

a7 ó29- 52A 0A0l-07
h'2licenno, CEP: 65 55040n
Sào Bernotula/MA

Rua Coneea testor

A participacão neste Preqão é Effi
o Dortê íconforme Lei Complementar no í23. de í4
ngs termos do aÉiqo 48. lnciso l. alterado pela Lei Complementar nô 147. de 07
de aqqsto.de 2014). cuio ramo de atividade compaiivel corn o obieto licitado e
2.2.

2.3. Não serão admitidas na licitaÉo as empresas punidas, no âmbito da
Administração Públicâ, com as sançôes que abarquem a Administração pública
Municipal prescritas no art. 70 da Lei Federal no 1|O.S2O\O2, bem como os incisos lll e
lV do art. 87 da Lei Federal no 8.ô66/93.
2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordâtâ, concurso de credores, dissolução, liquidâção ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estãngeiras que não
funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servídorês públicos
da Câmara Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração pública ou punidos
com suspensão do direito de licilar e contratar pela Administração pública da
Câmara irunicipat dê Sâo Bernardo. (art. 9 da Lei Êederat no 8.666/ó3)
3. DA REPRESENTAçÁO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLIcA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciaÊse e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
a práticâ de todos os demais atos inerontes a este pregão presencial. '
3.1.1. até o início do horário da sessão, o pregoeiro ou, por delegação
deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento doJticitantes'ou oo" iáji"iãnüni"" regri"
presentes, comprovando, se for o c€so, a outorga de poderes
necessários para a
e para a prática de todos oã demais atos ineiãntes áo eregao,
l"Il{1laj- 1" '?.1":"
ooservanoo-se
êtnda que:

a) Nâo será permitido ao mesmo credenciado representar mais de
um proponente no
mesmo certâmei e
b) Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao pregoeiro ou
a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representaite
oeviaamãiie'Ãunioo ae
o* o credêncie â participar deste p-".ai.ànto lúiãtoiio à1 ià"po"0.,
9:::.,"ilg
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar_se
exibindo a CarteiÍa de ldentidade ou outro documeÀto equivatente,
àm copia Oo
respectivo documento.
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3.2.1. O credenctamento
rnstrumento partrcular, ou por Carta Credencial, Ílrmada pelo signatário da proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modeó do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para íormutar ofertas e lances de preços e pratiãiloOos
os
demais atos pertlnentes âo certame, êm nome do proponente.' '
3.3. O instrumento de pÍocuraçào, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
llr, oeverâ estar acompanhado de ópia dos seguintes documentos:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
atualizâdo, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registradol
se traianàá ãã socieoaaes
comerciais e, no c.lso de sociêdades por açôes, acompanhado
de documentos de
eleições
pà"r"" pro
,de..seus administradoÍes, no qual estejam
exercer drreitos e assumir obrigações em decorrêncla de"r,pr"""o"
tal invesfidura

e,

á" ''-

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento
oficial que contenha Íoto do
representante da empÍêsa interêssada.

3.4. Os documentos de credenciamento serâo conferidos pelo pregoeiro,
a cada
Sessão Pública realizada.
3.5. Após o credenciamento, será declarada
a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se ini"o à.
àlà-u_ããt"

a"?;;;;.;

3.6. O credenciamento sêrá confêrido pelo prêgoeiro
a ôada Sessão pública realizada.

37

É facurtada a apresenraçào do credenciamento
de que trata o subitem
d-e-sse

3.í. A farta
documento somente impedirá que o representante
dâ
ricitante
se
manifeste
ou
responda pela representada durante o processo
licitatório.

3.8. A licitante que comDarecer rÉ
.J1,,1"1'"";"1ff
aispensada joTãT":"ji,:i,".,"",""""1j[*3i
comprovar esta qualidade atÍevés rtê ópias
dos documentos inãiJãos njs suOltem
3.3 alíneâ9 ..a', e ..b,,

";;J.##;ã1.

admitida a paíticipaçâo de dois representantes para
I llI"-"-:"1"
a mesmâ empresa
e
nem c,ê um mesmo representante pâra
mais de uma empresá.
3.10. Os licitantes deverão aDrêsentâr Declara!áo,
em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3o oa
çe6p1sls,1:ú;
llo"'"".o o"
microempresa ou empresa de oeoueno porte
e
também
para
aà
ãoperatrvas,
coníorme modelo constiale do Àneig
11 6ss1s Edital. A não entrega
da reÍerida
gqe a rrcirante ofrou por nao utiriã os ueiãr,ã[,"i,ã,t""Ío"
P:*i?g.::"o"gr.i
Lomptêmêntêr nô. 147l2O14

r.r

;i"1;;n;;

""."i

3 'Í0.1. As ME/EPP/COOP deveráo cornplovar
a declaraÇão do item anterior, devendo
lrazer, no caso das ME/Epp a cêÉidão de
hjl)"o""-o..." o,
p"q^u:lo portê. somente para
d:
efJito
do
::l:,.-"_"
o" L"i
uomprementar n. .Í23, de 14t12t2006.
emitida noi

Erqil;;;;;;;;"
;;;;;o-;;"-"i".'a,i'j'ls
úÁ"i-j" i.t.'ii"-ãi i""nrça"

.--ühLcdãEMa-

@

i,v

ü
ESTADo Do

pút
fiAMNHÃo
9ío BERNARDq

a

CÁMAM MUNIC|PÀL DE
Ruo (:oreso

CNPJ: A7 629 52A/AA01-07
\estot k"215-('entrc. CEP: ó5
Sào

Normativa do Departamento

jt0-000

B.rhdràõ \lÁ

Naclffi

103, de

3OlO4l2O01, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Socialdas proponentes pertencentes a esta categoiia empresarial.

3.'1í. Os Licitantes deverão apresentar a declaraÉo exigida no item 7.3.6.
3.12. Da Ordem dos Procedimêntos:

3.í2.1. A sessão do certame observará os seguantes procedimentos:
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessâo
c) Da entrega dos Envelopes
d)Julgamento, Classificação das Propostas de preços e Fase de Lances;
e)_Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da AdequaÉo da Proposta de preço

4. DÂ APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.í. A Proposta de Preços e os Documentos de HabilitaÉo deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e Àora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente íechados e
rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontâis, em caracteres

destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:
ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PRECOS
PREGÃo PRESENcTÀL N.

t2019

oRGÂo LtctrADoR: coMt§§Ãõ PERMANENTE DE LICITAçÂO _ CPL

LOCAL: SÃO BERNARDO/ÍI'A
DATA:
9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

_/_/20í

ENVELOPE N' 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGAO PRESENCTAL No
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LOCALI SÃO BERNÂRDO/MA
OATA:
NOME DA EMPRESA LICITANTE

_/20í9

-

CPL

_/_/20í9

4.2. Nâo sêrá edmitide a entrega dê apenas um envelope.

a entrega dos envelopes, aquele indicado como ,,DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÁO" será rubflcado peto pregoeiro, equipe oe àpoio oi i"pÉ""nt"nt""
credenciados das licitantes.
"
4-3. Após

M
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4.4. Os envolopes deverão conter, obrigatoriaméntã, ã dãõmãrúaçãã eÃãiginãIãi
cópia prêviamente autenticada por cártório competente ou por servidor da CiL (até
vinte e quatro ho.as antes da realização do certame), ou publicaçáo em órgáo da
imprensa ofacial.

4.5. As propostas que nâo atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capâzes de dificultar o julgamento,
serão desclassiíicadas.
4.6. Não seráo aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especiÍicado no preâmbulo do Edital.
4.7.. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresêntação da proposta

implicará a submissão às normas constantes da legislagão que rege'a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.'1. A Proposta de Preços dêverá sêr apresentada em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em lingua po.tuguesa, salvo quanto às expressões

técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legaldo licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço elekônico (e-mall), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência ê
conta corrente para íins de pagamenlo;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CpF
Carteira de ldentidade e cargo nâ empresa;

e

c) Dêscrição completa do objêto da presente lícitâção, com indicaÉo do LOTE e ITE[,,|

cotados, em conformidade com as especjficações do Termo de ieÍerência _ ANEXO
I destê Edital;

d) Prêço unitá.io e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, rêlacionadas
com a execução do objeto da presente licitação;

0 Prazo de validade da pÍopostaj não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data
sessão de abêrtura dos Envelop€s;

da

g) Prazo de execuçáo: de acordo com Termo de ReÍerência.

9.1)Ápós a solicitação de fornecimento. a CONTMTADA dêverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máxjmo 0S (cinco) diãs
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consecutivos. em uma única etapa, indêpendentemente do quantitativo

solicitado.

e

valor

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.
5.3. O preço ofertado permanecerá Ílxo e irreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicâÍá na plena aceitação, por parte do licitant6,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficârá sujeito às penalidadês do Decreto
Federal.
5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
inconetamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerâdos pleitos de âcréscimos, a essê ou qualquer título, deveádo os serviços
ser fornecidos sem quâisquer ônus adrcionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados. pelo pregoeiro. os licitantes que apresentarem âs propostas
de menor preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços ate íO%
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os-representantes
lêgais das licitantes pârticipem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identiÍicadas, no mínimo, três propostas escriks com preços
em conÍormidade com o definido no subitem anterior, o pregoeiro faÉ o ordenamento
das melhores ofeítas, até o máximo de três, colocadas em oidem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponêntes proclamados conforme os subitons antoriorês será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances vêÍbais o sucessivos, de valores
distintos e docrescentes, para a êscolha da proposta de menor valor.
6.4. Náo poderá haver desislência dos lances oíertados.
6.5. O empate entre duas ou mais propostas de preço, será resolvido por sorteio em
ato público, com a participação de todâs as licitântes.

6.6. Encêrrados os lances, as propostâs dê microêmpÍ68a o de empreSag dê
pequêno poÉe que se encontrarem na faixa até S% acima do menor pieço serão

consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na lrdem de classificaçâo. uma na Íalta da outra. para fazei uma única e
última oíêrla. inferior a dá primeire colocêda. visando o desempate.
6.6.'1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais

bem classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno portã mãG bãm-ta!ãmãããaoderáapresentar uma última oÍerta, obrigatoriamente inferior à proposta do pnmeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatóraas e observado o valor
estimado para a contratação, será adjudicado em sêu favor o objeto deste pregâo;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem clâssiflcãda, na Íorma da subcondição anterior, o pregoeiio convocará os
ljcitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situaçao descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o êxercício do mesmo direitó;
6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condação, o Pregoêiro fará um sorteio, deÍinindo e convocando automaticamente a
vencedora para apresentação da oferta final do desempate;
6.6.5. O interessado que nâo apresentar proposta dêcairá do direito previsto na Lei
Complementar n. 147120'14:
6.6.6. Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório conerá seu curso normal.
6.7

.

6.8. O Pregoêiro êxaminará a acêitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preço, conforme definido neste Editale seus Anexos, decidindo motivadamente

a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será veraÍicado o atendimento pelo proponente de todas
as exigénciâs editalícias, pâra efeito de habilitaçáo. Caso contrário o pregoeiro
examinará as ofertas subsêqüentes, na ordem de classificaçâo, até a apuraçào de
uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.í0. VeriÍic€ndo-se discordância entre o preço unitário e o total da

proposta
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço ôtal; ocorrendo divergência entre
os
valores num-éricos e os poÍ extenso, predominarão os últimos, indepeúentemenle de
consulta ao licitante.
6.11. Casolenha ocorrido lance, a proposta de preços, ajustada ao lanceíinal, deverá
ser protocolada na CPL da Cámara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.
6.'12. Serâo desclassificadas aquelas proposlas quê:

ô.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itêns ê valor globel;
6.12.2. Não atenderem às exigências do presente Editale seus Anexos;
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6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabllidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor preço nâo Íor aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oÍerta seguinte e a

-

sua aceitabilidade, procedida à habilitaçao da licitante que tiver Íormulado tal proposta,
na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ás condiÇões deste Edital.
6.'14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta
de menor preço, no sentido de que seja obtido o methor preço.

6.í5. Da reunião

lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevanles e que, ao Íinal, será assinada pelo pregãeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

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

6.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser

solicitâdos em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pêlo Pregoêiro.

6.í6.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encâminhados ao órgão licitante.
6.16.3. O licitante que abandonar o cêrtame, dêixando de ênviar a documentação
ind-icada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.

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

q 99É desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificâr êvêntuâis
irregularidades apontadas pelo prêgoeiro.
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6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitda a alteração de preços
unitários pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisáo em lotes ou itens) -
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a) Como limite máximo o valor global finâl ofêrtâdo, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de

preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e

c) PaÍa fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória

dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

7. DA HAB|LtTAçÃo

Dos LtctraNTES

7.1. A Documentação de Habilitaçáo deverá ser entregue em 01 (uma) via, em
envelope devidamente Íechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado
no item 4.1 deste Edital.
7.1.'1. As declarações e oukos documentos julgados necessários à habilitaÉo,
produzidos pelo próprio licitante, deverâo conter data, adentificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu rêpresentante legal.
7.2. EncetÂda a etapa competitiva e ordenadas as ofeías, o pregoêiro procoderá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitrante que
âpresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitaÉo.
7.3. A paÍticipaÉo no presente procedimento licltatório requer a apÍesentaÉo de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se reÍere à:

7.3.1- Habilitação Jurídica, que será compÍovâda mediante
seguinte documentação:

a

apresêntação da

a) prova de registro comercial, no caso de empresa individuali

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

c) no caso dê Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídlcas ou Caíório de Registro de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Dirêtoria em exercícioi

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento àxpedido
pelo órgâo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.2, Rogularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

@
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaduâl ou Municlpal,

se

,,!.1r,,:.":ou" de rêg-utaridade perante a Fazenda Federal, Estadual
oomrcrtro ou Sedê do licrtante, que será reâÍzada dâ seguinte íorma.

do

houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

e Municipal

a)fazendafederal: apresentaçâo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
rnoutos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidáo Conjunta positiva
com
gl?19 l:g?!ir:, expedrda peta Secretaria da Receira Federat áo arasir lRra; e
t rocuradoria-ceral da Fazenda Nacional (pGFN), que abrange, inclusive,
as
contribuiçóes sociais previstas nas atíneas a a à, ao paraórafo unt"o]áã
àrf. r r, o" f_"i
no 8.212,

a

de 199í;

a.'l) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada na alinea
c.1,
apresentar as seguintes certidões conjunlamente, desde que
rànf,áÁ
.rp"oto""
até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro oà
i,àt-ioro" n"t""
á,".à à" "úo
de Débrro ou a ceítidào po"itiu"
n.s"r,,o
:?::::::::"ji9i?
\.satrva
rcrereÍlle a uontflDutç€o
previdenctária e ás de
"o.
Terceiros. expedrda
pela"Êiio

Secretaria da
Receita Federar do BÍasit (RFB) e ê certidão conju;i; r.i;s-áii;"-aã
õãlirã"" r"r"tiro.
Tributos Fêderais e à Diviàa Aliva da União. ou Certidâo
Conjunta positiva com eteito"
negativo. expedida peta secretaria da necerra Feaeraiãã
ár.àl,r'iiiÊa];''àio"r,"oon"_
Geral da Fazenda Nacionat (pGFN);

b) Fazonda Estadual: apresentaÉo da Certrdào
Negativa de Débúos-tm-oÀto
(e débitos em
Cenrdão. posiirva com eferto de- Neoativa. oo
*:O-1^:lyil,
:, à Circulacào dc Mercadoria_s
soOre
uperaçoes retâtivas
e soore Éresiaçoã Je.úrviços de
Transporte tnteresladuat, tnteimunicipat e ae
comrnúçao-_ )õü!-. l"rüoio" p"r"
Secretaria de Estado de Fazendâ. oll, se for o
caso, certiàao comprobatóila Oe que o
licitante, em razâo do objeto socrai. está rse"t"
o" ,r"iüãã"tãã;5,*"-'

c) Fazenda Municipar: apresentaÇão da cerlidão
Negativa de Débitos (ê débitos em
divida aliva), ou cerridão positive ;ôm €reito
de
s"riço,
de Quatquer Natureza - tSS. ou. sê.for o caso.
"àiã
õ".taáo
ticitante. em razão do obleto sociat, está
' qr" o
ise;r;;;-i;a';;àã;;;i;ilil"'"""
"ornir.oürá-aãi"

N"s"i;;.;;1.;;i;

d) Certificado de Regutaridade do FGTS _
CRFi

e) Provâ dê inexistência de

débitôs. inadimplidos perante a Justiçâ
do Trabâlho,
mediante a apresenraÇâo de cêrridãô r.rug"tiuá
oã ó
rSiro,l
a"
Cerlidão Positiva de Débitos Trabalhisras com
os mesmos efeitos da CNDT.
",

joji;;';á"iiii,§

As.migroempresas e empresas de pequeno porte
deverão apresentar toda a
J:313.
documentação
exiqida para efeilo dê .omprovação dê regularidade
fiscal relacionadas
-À-"-"ôrãáà]'ioo*i",
no item 7-.3.2, mesmo quê esta apresenie
,""triia;,
o
prazo de 05 (cinco) dias úters. cuio
"rgi,."
têrmo intcia-t
conesponiera ãã í-o-,riàio à. qu" o
proponente for decrêrado o venàedor
o"
p-ã".s;""i"o"r"ini"iêrao",

""rtàÃ.,

tu..-wo

o

iã insMa

"
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critério da administraçao pOblica, p-ara a regularizaçâo da documentaçãq pâ9amento
ou parcelamento do débito e emissão de evenluais certtdões neoâtivas ou positivas
com efeito de certidão negativa (art. 42, §10, LC 123/06).

7.3.3.1. Este benefício será concêdido somente às empresas que
atenderem ao
disposto no subitem 3.lO deste editâl.
7.3.3.2. Á não-regulaÍização da documentaçâo, no prazo prêvisto
neste item 7.3.3,
amplicará em decadência do direito à contr"tação,
co.o
à ãpticaçao da
suspensão de licitar e contratar com a Adminiskação peto período
á" ãie Oá looisy
anos, sendo facultado à Admanistração convocar os licitantes remaneicentes,
na
ordem de classiÍicaçâo, para a assinatura do
ãr,"rágã;" í;lãçã;
"ontr"to,
7.3.4. QualiÍicação Econômico-Financeira, que será comprovada
mediante a
aprêsentação dos seguinles documentos:

U..

a) Balanço patrlmonial e

demonstraçôes contábeis do último exercicio social, já
exigíveis e apresentados na forma da tei, ,eo"Jãs á
balanços provrsórios. em que estejam registrados
os vatores
do passivo circulante ípC). de morto a-extÍarr_se i"a"à ooãúá cirãjànte teCl e
a"-iiqriã"i"õãiente 1tt_c;
igual ou superior a 0.Í (um), indicados pela
licitante.

ú"riiriã" pãilJr*t""

a.1) As licilantes que apresentarêm í
r"oi"",,"r"iiáã"1"1Ã51;;;Hffi;[1,x?T?T,,."i1H,il:".f
isuat ou superior a dez por cento (1oo/.)

d; ,"r"i

",

il#i,,3iil,."T
'"'

Ji.ãiàià'_"ãJ#:

a.2) Excetua-se da exiqênciâ dâ âtínea_ anterior
o microempreendedor individual (arl.
18_da Lc .r2312006 cté ad. 1.j7e.
2.
cc)
e
s
qr"
propusorem habilitâÇào em ticitacõea.cujo
""
os obj"to"
pãiu-ã
ã-r.à"iL.n,o
p".
-o""iiJiã"'i.0"*r
pronla entresa ou oara tocacá., ,J.'r"t"riaí; j;;.""1".
'-jà' iã

il;; iõ#l'Ê,]',""""

6

*

.204t2001).

a.3) As empresas com menos de um exercicio
financeiro devem cumprir a extgência
deste subitem mediante a apresentaçâo
do
Bala;d;;
À;;r,"]""Jãr11nn"oo oo
Batanço patrimoniar e da Demonsrrâçâo
ao n"rrtàoo l"*,iüãã'"ãii'il5!. no ,a"

imediâtamente ânterior à data de
apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados aceitos
o"''on"trrçoà.

co

da lei o baranço parnmoniar

e

"-á-niaãli"-":;#:;,::1":"ff",'"rma

l. Publicêdos em Diário Oficial ôu:
em lornat de grande circutação ou;
ll,
IL lu-blicados
iiegrstrados na Junta Comercial da seóe/domicílio
lv Por cópia do Livro Diário, devidámê,nle âutenticaOodo licitante ou;
na .Junia- õãmercial da sede ou
oomrcitio da ticirante, nâ Íorma da tN
no 65.do o.p".t"..nü i.i"ããnàiãã,àãg,"rro
oo
- DNRc. de 10 de âsosto de rssz. art.'
0".'ãJmia"nã0"á,ioiüâã*._r"
:^"e._"1"
oos
rermos de Abertura e de Encerramento.
or"rd; i;; il;;"-";Jaã,i1lg,n", oo
urâno. para cotejo peto preqoeiro e
Equrpe d_e Aporo. n"" o;'rp"^"ãã-" lnlir"ao,
n"
oocumentação, dos Termos de Aberrura
e d" En"ár.;";";io

;;i'iãIí

;,.l'J:l""
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V. Sistema Público de Escrituraçáo Digital

Spêd - ContriOit (Oecreto feaerat n"
6.02212001); nos termos do art. 20 da tnstruçáo Normatrva RFB n" tB7t2OO1|, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do s So do art. 1O
dâ lnstrução Normativa DNRC no 10712008.

-

b) Certidão Nêgativa de Falência ou Concordata

(Recuperaçáo Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta)dias de antecedência da data de apresentação da pÍoposta
de preço.
7.3.5. A Qualificeção Técnica dos licitantês dêvêrá ser comprovada através de:

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

7.3.6. Declareçâo UniÍicada que constará:

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

b) Declaração de supervêniência de fato impeditjvo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.
c) Declaração de elaboraçâo independente de proposta.

d) Declaração da condiÉo se é ou não

[.,1E

llpptCOOp.

7.4. A apresentaçâo do Ceítifacãdo de Rêgistro Cadâstral - CRC, expedido órgâo da
AdministraÉo Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documenlos
enumerados nos subitêns 7.3.,í (,.a,,, ,rb,,, ,.c,, e .rd,') e 7.3.2 (,,a,'e "b).
7.5. Não haverá apresentação de amostra prévia ao contÍato.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituiÉo aos documêntos requeridos no presênte Edital ê ;êus Anexos.
7.7. Se a documentaçao de habilitaçáo não estiver completa e coneta ou contrânar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar
o
proponente inabilitado.
7.8. Sob pena dê inabilitâÉo, os documentos apresentados deveráo estar em nome
do licitante, com indicaÉo do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portugueÀa, efetuadâ por tradutor

N
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juramentado, e também devúãmenieiõnlutarizããããã registrados
no câítório de
títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos êm língua portuguesa,

também
devêrão ser aprêsentados devidamente consularizados ou regislrados em cartório
de
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de filiat, os documentos de habilitação jurídica ê
regulaÍidade
fiscãl.deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pelá própria
naiireza, sao
emitidos somente em nome da matriz.
7.'12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão
ser
apresentados em or€rnal. por quatquer processo de cópia autentiiada poÍ
meto de
canono competente. ou publicaçáo em órgáo da tmprensa oficial
ou por càpias, desde
que acompanhadas dos originais para coníerência pelo prêgoejro
e Équ;peãe

4oio.

7.í3. O CONTMTANTE náo se

responsabitizará por documentaÉo e proposta
enviados via postat ou enlregues em outros setoÍes qu"
nao
ãLlp"-"if,"roo no
Preámbulo do EdilaÍ
"u;á
7.14- A validade dos documentos será a neles expressa,
ou estabelecida em lei,
admitindo-se como válidos, no caso de omissao, aiuãiÃ'e-mltiãã"
o" 90
(noventa) dias.

ãi"iã"

7.15. A declaração falsa relativa âo cumprimento
dos requisitos de habitjtaÉo, à
conÍormidade da píoposla ou ao enquaoramentá
iã,,iJ;;;ü;üsãiri"ípresa
pequeno pone suJeitará o licitante ás sânçôes píevistas
neste Edriet.

oe

8. DÂ t[rpucNAçÃO DO ÂTO CONVOCATóR|O
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclaÍecimentos,
providências ou impugnar o ato
convocalório do pregão âté 02 (dois)dias úteis
ântes da data fixada para 'reàebimento
das propostias.

8,í'1', A apresentação de impugnação conka o presenle
Editar será processada e
Jutgada na Íorma e nos orazãs Árevistos na iegislação.
O"renJã !"i entregre
diretamenre na comrssÃo pERirÀN_ENrE
oÉ LiõiÍÃôÀô "jê"piiã;ãe, n" ar"
conego.Nesror no21 5-cenrro, cEp: 6s.sso_ooo,
§ao áài"àiaorr,1-Á -não'i"lnoo .reito
suspensivo.

8.'l.2 Acolhida a petiÇão contra o âÍô coôvocatório,
será desjgnada nova data para a
Íealização do certame.
8 2. CabeÉ à Pregoeiro (auxiliada pelo
técnico competente) decidir sobre a petiçáo
no
prazo de 24 (vrnte e quatro) horas.

i3;,il3i.t3 êX"tlfo
FÃ;G.-apüsaíD-i-

contra o Ato convocatório, será desisnada nova
data para
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8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presentê Edital, lmplicará na plena aceitaÉo, por parte dos interessad;s, das

condições nele estabelecidas.
9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessáo pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de reconer.
9.2. A lalta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessáo deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação
do
objeto pelo Pregoeiro âo vencedor.
9.3. Caberá ao licitante junlar os memoriars relativos aos recursos reoistrados
em Ata
no prazo de 03 (três)dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, n;s
casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilatação ou lnâbilitaÇâo dâ licitênte.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte
de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados ,piu."nt"r",
tamoem
em 03 (dias) úteis, contados do-término do prazo
"
j"-l-ã.0",
"ãni,ã'rãOãs
de
oo
recorente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
"p..""nüçàl

9.5. Oualquer recurso contra a decrsão do presoeiro deverá
ser entregue, no prazo
legal, nâ CPL da Cámâra. no endereço crtêdo no
subitom g.í.i,- àrá eÍerto

suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os
atos insuscetíveis Oe

"pior.-ita."nto.

9.6. Se não reconsideraÍ sua decisão, o pregoeiro
submeterá o recurso, devidamente
infoímado, à consideraçào do presidente dã cámara
urnrciiái altààêrn"rao,
-que profêrrrá decisáo definrtiva antes da
homologação do proceàiÃ"nio.

-'

9.7. D€pois de decididos os recursos e constatada a regularidade
dos afos
procedimentais, o presidente da câmara
ttlunicipat de sàã Ée-Ã-"ioã pooura
homologar este procedimento rrcitatório e determina'r
á úti"tàqã;á-;ã ri"it"nt"
vencedora.
IO. OA HOMOLOGAÇÂO E CONTRATAÇÂO

10.1. Adjudicado o objêto dâ ticitaçáo à empresa proclamada
vencedora, a autoridade
compelente, poderá homologar este procedimento
licitatório
e determinar a
contrataçâo
com a licitanle vencedorâ.
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São Bernardo convocará a empresa adjudicatária parâ, no prazo máximo de 05
(cínco) dias úteis, assinar o Contrato, na fórma da minuta apresentada no
INgXO V,

adaptado_à proposla vencedora, sob pena de decair o direito ao serviÇo, sem prejuízo
das sançóes previslas no artigo 81 da Lêi n. 9.666/93.
10.3.
pra?o da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
,O
quândo
solicitado pela licitante vencedora durante õ seu transcurso,' desd-e que ocorra
motivo justiÍicado e aceito pela Administração.

í0.4. Quando
estabelecidos,

a convocada não asstnar o Contralo no prazo e condjçôes
o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para

reapresentarem os seus Documêntos de Habilitação, devidamênte atuâlizados,
nos
termos do item 7 deste Edital, em sessâo públi-a, a se reâlizar êm hoia
e tocal
inÍormêdos, na quat o pregoeiro examinará a oferta subsêquente,
ll"'Y]?1.."t.
veÍrrcando a sua aceitâbilidade e procedendo à habilitaçâo do proponente,
na ordem
oe ctasstlrcação. e assrm sucesstvamente. até a apuração de uma proposta
que
atenda ao edital, sendo o respectivo ticitante dectarado ,Én""ãã,
ã
o
objeto do ceíame.
"1"""ãirai"rOo
10 5 A rêcusa injustiÍicada da ricitantê vencedora êm
assinar o contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracleriza o descumprimento
total da obrigação assumida,

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

'10.6, O proponente que vier
a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessário, até
25%(v.nteecincopo.cento)dovaloriniciarát,uri,aoàào_càniÃ

10.7.

.A homologação

contratação.

íí.

do resultado desta licitação não implicará em direito

â

DAS CONDTÇõES DE PAGAiTENTO

11.'1. O pagamento será efetuado em

_ate.30_(kinta) dias pela cámara Municipal de
B-êÍnardo, mediante a apresentaçao
aa ràtura.'ruãta É"à-"-"üi"áá!'l"ro ,"to,
responsávet, acompanhadas das Cêrrirjões
r,tegativas Oe DéLito
-- ' priãlãllt-Sé. cr.rOf,
FGTS e Certidâo de Regutaridade com
a f"zen'Oa feOãi"I
S^ão

11.2. Não serão efêluados ouêisouer

tiquidaça.od;;bri;;;á;#l",,tilX?il::[:fl''iil':.t"J':fl
i""Â'"*i'::;
inadimplência contratual.
í2. DOS PRAZOS

E CONDTçÕES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTRATAoo

12.1. O contrato resultante do processo licitatório
terá
contados à partir da assinatura do contrato

H

vigôncia alé

3111212019
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12.2.

Optazodee\ecuçm

Sõo

Bernado.llA

12.3..'loda pronogação de prazo deveÉ ser
rustiÍicada por escrito e Dreviamente
C_Tara Municipat de São Bernaído, devendo a soticitação ser
::1"^Í:211"-.?.1até
., 'Í5 (quinze)
encamtnhada
dias anteriores ao vencimento do prazo de execuÉo
estipulado.

í3. DAS SANçÕES ADMINISTRÂTIVAS
de.akaso intustrficado na execução
]:^,
^:3 -:: estabelecidas. ou execuÉo
oas conotçoes

atrasos, omissóes
penalidades:

131'1

e

do contrato ou pêta inexecução
insatisfatória da prestação do serviço,
outras fathâs sulôitar_se-á
CóHinlfl-ü-ás seguintes

"

por êscrito sobre o descumprimento de contratos
e outras
a determrnação de adoçáo aài ne"essãaàI'ãeoiaa" ae

-AdveÉência
obrigações
assumidas e
coneções;

13.1.2. tlulta, apticâda nos seguintes timites:
a).o.3olo (kês décimos por cento) por dia,
ate o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviÇo nâo realizado:

b) 20olo (vinte por cenlo) sobre o vât.!r
serviÇo não realizado, no c€so superior a 30
_do
(tÍinta) dias, com a consequente Íesctsao
oo conlrato.
1_3.1.3.

Sqspênsáo temporáÍia para participar em licitação pÍomovidas
pela Câmara

ilqnicipal dê Sâo Bernardo e imoedi

M,;;"iíd.

;"d;;ã;.jji6"riillü:ffi1l.'ffi[t{i:',:l[ãjj,i'tistração

Púbrica

'13.1.4. Dêclaraçáo
de inidoneidade para paÍtacipar de licitação e
assinar contratos
com a
Púbtica. peto prazo pÍevisto no inciso
ânterior ou âté que o contratado
10.:]T,j3*"
cumpra as condiçóes de reabilitaÇãoi e/ou

í3 í 5.

lmpêdimento para oarticioâr de lacitação
e assinêr contratos com o Município
pe,lo prêzo de até 5 (cinco)
anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecêdores
por
igual prazo.

'i3'2 As pênaridades apric€das
â coNTRÁT_ADA serâo registrâdas no
cadastro Gerar
oe rornecedores da Câmara Municipal
de Sáo Bernardol
í3.3. Se o vêlor das multas não for Dâgo
ou depositado na Conta única do Tesouro,
q,"ri,ã,'-i"t,iã ;*";ài"iÊ
ã"
q,"
:"á.rrÊ1,?I3f?::::te ?descontad;

:'
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í4. DA DOT

ORÇAMENT

A

14.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercício de 2019
coÍrerão à conta da Dotaçáo OrÇamentána seguinte:
01 031 0020 2107 00oo 3.3.90.39.00
15. DAS D|SPOS|çOES GERÁ|S

í5.1. O presentê Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos

vencedores, farão parte integrante do Contrato, independentemenie
de

llcitantes

tranicriço.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer

fase da ticitação,
a promoçáo de diligência deslinada a esclarecer ou complementar a instrução do
procêsso, vedada a inclusão posterior de documento oU
informaÇão quà Oeveria

conslar no ato da sessão públjcâ: e ainda

'15.2-l.,Solicitar.aos setores
competentes
oeslrnados a tundamentar as decisões,

a

elaboração

de

pareceres técnicos

das proposlas e da habititaçêo. sanar erros ou ralhas que não
1f^3^1I"^t:JC.1T:to
arrerem
a subslãncia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante
despacho
fundamentado e acessível â todos os ínteressados: e

í5.2.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentaçâo
e
desde que não contrariem a legislação vigente e nâo
comprometam a ljsura
proposta,

na

Iicilação.

da

153

ouarquer pedido de escrarecimento em reraÇão a eventuais
dúvidas na
interpretaçâo do presente Editat e surs Aneros- dureã"ã.
ãnàÃ]niã0"o."p"o,
ao Pregoeiro da Comissão pêmanente de Licitação _
"""riro,
cpL ra CaÃ-aia'úuniclpat
do São Bernardo, por e-mait no endêreço_ eletrônicà qp1g1qft,[!fffi1i1ç94,
ou
enlregue diretamente na próprra Comtssao, sttuac,a
na Rua Coneqo Nestor n.215_
centro, cEp: 6s.550-ooo. Sao BernaraorMÀ, de
iIiàr.no a".
08:00 às 1í:00 horas, obedecidos os segutntês
cÍitériosj

"ô;ü i;;;:#;

a) Não serâo levadas em considêraçào pelo pÍegoeiro.
quaisquêr consultas, pêddos
retativas ao ediral qúe nâo renha;
í;-;à;;s
9:r-.rectamações
- ;i;ã;ijo,"1 oi""
uters antes da dala mârcada para recebimento
"ido
ao" enralop"s;alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto
l)
çn] hieótese
ao editat, como
também
pedidos ou consullas
formuladas via ê-mail.

c) Os esclarecimentos às

consulentes serão comunicados

rnteÍessados que lenham adquirido o presente
edital.

a

todos os

demaas

W
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í5.4. Fica assegurado à

Câmar@

interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte,
a presente licitação, dando ciência aos pârticipantes, na forma da legislâção vigente_
15.5. Os proponentes são responsáveis pela fldelidade e lêgitimidade das informações

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer íato superveniente que
impeça
a realização do certame na dêta marcada, a sessâo será automaticamentstransferida

para

o

dia útjl subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrári;primeiro

í5 7. Na conlagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se_á
o dia do início e incluir-se-á o do venctmento. Só se iniciam à uanô,
à"-pru.o"
dias de expediente na Câmara Municipal dê São Bernardo.
",

15-8 O desatendimento de exigências foímars não essêncrais não
imoo(ará no
desde que selam possivers a aferição da sua quatiicação e a
::1::T:l:
!91,:l:nte.
exara comprêensão
da sua proposta, durante a rêalização da sessão pública de
Pregâo.
15.9. O resultado desta trcitaçáo será comunicado no
mesmo dia do julgamento. se
proferido no dia da abertura. o; mediante publicâçâo
na t.p,"n"a Onci"i.

'-

15.í0 0 óRGÂO L|C|TANTE oode
,nt","""" p,or-i"olo,l ili;-l;;J,",,1#,;:;::1"i":'j:",i$";:if";,ffiJ."Ji:1
suas fases. devrdamente lustiricado, dando ciêncra
aos parrtipàntãs, iã'torm"
legislaçâo vigente

::
oa

'1.5.í0.1. Os licitantes não
terâo direito à indenização em dêcorrência da anutação
do
procêdimenro ricirató.o, ressarvado
o direit" a.
aãi"ãliã'ãJ:"?
i"*rr"io.
pelos encargos que tiver suporlâdo
"ãitrãtãJà
no cumpnmênto
do contralo.

'Í51'í Os proponentes sáo responsáveis

informaçôes e dos documêntos apresentad",

omrssos
1?]2
^"1-"..
I-ederal,A?"_
nô 10.520/2002

ê regitimidade
a"âd;#ê;:'"
""iqürqr*
pêra Íidêridade

apticaÊse_ão as demais disposições constantes

e subsidiaflamenfe dâ Lei n" 8.66d/93.

da

das

Lei

í5.'13. A Conkatada deve cumorir as
normas de desenvolvimento sustentável (art.
30,
Lei Fêdêrat nô 8.666/93)

15 í4 Esle edilat e seus ânexos eslão
à disposição dos interessados na Comissáo
Permanente de Lrcirâcào
cpl.
to.alizade
ú;;i""J'jà_.."t|.o.
L:EP: 65.550-000, Sào Bernardo/MA
a"
à!"(:"_iãi;",
às 1,1:00 horas. onde poderáo ser consultados
".grndugratuilamente oun".''ilrjri". à."" oe,oo
obtidos mediante o
recothimento da imporráncia de Rg
3o,oo (r,i;t";;;;j:;;";;rãá'""i"",r1]""."","
alravés de Documento de ArrêcádaÉo Munrcipat _
oAú.-"

-

õ@-itdEúdn-

;" i; ô;;õ;
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15.'15. Ao adquirir o editat, o interessado dererã

notificâÉo e

dãããraiõ endeEço em- que Íeceberá
sob pena de reputar-se

ain_da comunicar qualquer mudança posterior,

válida a notiÍicação encaminhada ao endereço fomecido.

'15.16. São partes integrantes deste Edital
os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO ll - lvlodelo de Carta Credencial
ANEXO lll

-

[rodelo de Dectaraçâo

ANEXO lV

-

Modeto de proposta Comerciat

ANEXO lV - Minuta do ContÍato
ANEXO Vl

-

Declaração de Confidêncialidade ê tmpârcialidade

Sâo Bêrnardo (l\rA),25 de março de 2019.

i

',,4.\

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeíra Oíiciat
da Câmara N,4unicipal de São Bernardo/MA
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pREGÃo pRESENctAL

No

003/20í9

- cpL

TERMo DE REFERÊNcIA
ANEXO

I

Oí . OBJETO
Contrataçâo de pessoa juríd ca para o fornec mento, sob demanda, de combusiivel
(Gasolina Comum)de interesse da Câmara l\y'unicipalde São Bernardo/l\,4A.

&t - JU8I|F.ICÂT|VA
2.1 - O transporte dê recursos humãnos e de materiais e inerênte a competência
lnstitucjonal da Câmara l\runicipal, em atividades como transporte para reuniões,
viagem a trabalho em visitas aos diversos povoados do l\.4unicipio, transpoÍte de
equipê administrativa, Íiscalizâção, ê etc. E, para tanto, torna-se imprêscindível
abastecer os veículos automotores pâra o sêu Íunctonamento.

03 - DETALHA ENTo Do pRoJETorDEscRtçÃo Do FoRxEctmENTo

LT

Gasolina comum

&* . DO ÊORfllFClilENTO

4.1

- O combustível

estabelecimento;

5.í00

Q*í}BJETO .rr§..

deverá ser fornecido de forma parcelada

e

contínua no

4.1 - O combustivel deverá ser fornecido de forma parcelada e continua no
estabelecimento da Contratada, mediante apresentação em 02 (duâs) vias do
documento de requisição, preenchido com a(s) especificaçOes e quantiAadelsl do1s1
produtos(s) solicitado(s) e devidamente assinado, sobre'carimbà, pàlo
êestor da
pasta, Írcando.a primeira via em poder da Contratada e a segunda
via em poder da
Uontratante, devidamente assinada, sobre carimbo, pela Contratada ng ato do

abastecimento;

4.2. Fica vêdado o substabelecimento para abastecimento;
4-3. O^fornecimento
rliclo a partrr da data de assinatura do contrato que deverá
teí vrgência até o dia lefí
31t1212019.
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5.1. Somente serão repassados à CONTMTANTE os reajustes oÍiciais autorizados
pela ANP e após levantamenlo e divulgação oficial dos preços para o Maranhão.

re;üiffi
A Contratada apresentará mensalmento à Contratantê as Notas Fiscais para o
ato de atesto, liquidaçáo e pagamento do produto fornecido, acompanhadas das
6.'1 -

primeiras vias de requisiÉo de abastecimento emitidas pela Municipalidade.

6.2 - O pagamento dos combustíveis fornecidos será efeluado, por meio de ordem
bancária emitida em nome da Contratada, para crédito na conta corrente por ele
indicada, uma vez satisfeitas as condiçõês estabelecidas no Contrato.

6.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo as respectivas quantidades do
produto fomecido, com preço unitário e prêço total, contendo ainda o endereço do
local de entrega, devendo ainda têr no verso e o atesto do recebimento dos produtos.

6.4 - A CirSB terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para efetuar o pagamento, contado
da dala de recebimento da Nota Fiscal, dêsde que não haja fator imp;ditivo provocado
pela Contratade.

6.5.- Nâo slrâo efetuados quaisquêr pagamentos enquanto perdurar pendênte de
liquidação de obrigações êm virtude de penalidades imposias por iÀadimptência

contratual.

7.1

-A

Proposta da licitante deverá conter o euadro abaixo com as informaçóês

seguintes:

olina comum

7.2 - O preç,o médio dê bomba corresponde a média dos preços de combustíveis
praticados no município de São Bernardo tendo em vista que
a-referida Tabela não
contempla um levantamento de preços para o município. No momento em que ANp
a
rela^cionar a cidade de São Bernardo, esta passará a ser o novo parâmet.o para
fins
do Contrato resultantê desta Licitação.
7.3 - Será considerado para efeito da contratação o percentual de desconto sobro o
preço médio de bomba que correspondêr ao preço ofertado pela licitante
vencedora,
apos a lase de lances e/ou negociação com o presidente da CpL da Cámara. sendo
que o percentual não deve ultrapassar duâs casas decimais (X,XX%).
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Nos preços e nos percentuais de descontg oÍertados deverão já estar
considerados e inclusos os impostos, taxas, fretês e as despesas decoÍrentes do
fornecimento de combustiveis automotivos e, ainda, deduzidos quaisquer outros
descontos que venham a ser concedidos.

7.4

,§

- DA OuÂUFlcAçÃo TÉcNlcA

A)

ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presla ou prestou serviços compatíveis
com o objeto deste Projeto Básico, acompanhado das respectivaa notas fiscais,
compíovando aSsirn a realizaçáo dos servrços
Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou iôsalubre e nem menores de dezessêis anos em qualquer
trabalho, salvo na condiçâo de aprendiz, a pârtir de quatoze anos, de conÍormidadê
com o disposto no art. 27, inciso V da Lei n" 8.666/93;
Alvará de Funcionamento da Licitante, emitido pela Câmara lvlunicipal de São
Bernardo;
D)
Documento de Autonzaçâo para Funcionamento, emitido pela Agência
Nacionâl do Pelróleo
Declaração áe 'Comprometimento de Funcionamento Diário,, inclusive
sábados, domjngos e feriados, em período integral de 24 (vinte e quatro) horas diárias.

B)

C)

.

E)

99 . DA GARANTIA DOS PRODUTOS

9.1 - Os combustíveis fornecidos deveráo atender às especiflcaçóes técnicas êxigidas
pela Agência Nacjonal do Petróleo ANp;
-

í0 - CRoNOGRA A DE DESEUBOLSO

-

10.1
O cronograma de desembolso será mensal no vâlor de R$
conÍorme
quântitativo solicitado, nos termos de alínea .,b,,, inciso XIV do art. 40,
da Lei Federal n.
8.666/93.
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pREGÃo pREsENctaL
ANEXO

No

oo3/20í9 _ cpL

II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL
Câmera Municipalde São Bêrnardo
Att.i coMtssAo pERiTANENTE OE LtC|TAçÃO _ CpL
REÍ.: PREGÂO N" OO3/20í9 - CPUCMSB

inscrita

Na qualidade de repíesentante legal

no CNPJ sob o

da empresa

n.o

credenciamos

o

Sr.

e do CPF n.'
.-, portador da Cl n.o
, parâ nos represêntar na licitaçáo em reíerência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Local e data
Nome e assinatura do representântê legal

N
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aNEXO

-

CPL

It

DECLARAçÂO
REf.: PREGÃO PRESENCIAL

NO

OO3/20I9

-

CPL

A empresa
..._..., inscrita no CNPJ no................, por
intermédio de seu representante legal o (a) S(a)......
portador (a) da Cl no.................... e do CpF no......................., DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o aÍt. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto

a

empregar agentes incapazes ou relativâmênte incapazeg;
consoânte o disposto no lnciso V do Art. 27 dá Lei no 8.666, dê 21 de junho de
'1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro
de .1999, que não possui
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de .rg(dêzoito) anos êm
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalÀo menores de i6
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIll do Artigo 70 da Constituição Federal
dê 1988

2) Quanto a condição

ME/Epp/COOp, esta empresa está exctuida das

vedâçõês constantes na Lei Complementar
considerada:

no_ 1,47t2014

et na presêntê data, é

MICROEI,,IPRESA, conÍorme Lei Complemen'taÍ no 1|4712014;
EIVPRESA DE PEOUENO PORTE, conforme Lei Compte mentat no j4720,t4.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei FedeÍat no t1.4BBI2OO7
( ) Não é [rElEPP/COOP.
( )
( )

3) guanto ao pleno conhecimento

ê

atendimento

às oxisênciâs

de

habilitação; que esta empresa atende a todos os Íeqursitos OJf,áÀif,t"çao,
apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
:."]1l 99i"
olerec6o
os quais atendem plenamente ao Edttal.

4)

Quanto a inexistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da LeiFederal n.. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocoÍreu

que a inabititê a participar do PREGÃO em epígrafe, e que
contia ála nao
existe nenhum pedido de falência ou concordata. óeclara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a.

.b.

DeclâÍa ainda, nos têrmos do artigo 90, lll, da Lêi Fedêrál n.o 8.666/93.
que nao possui em seu quadro funcional servidor público ou
dingente
de órgão ou entidade contratante ou responsável peia licitação.
Dêclara também, nos termos do artigo 9., I e ll, da Lei Federal n..
8.666/93, que não incide em suas hipótàses vedadas.

@
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ESTADO DO MAMNHÀO

a.

íl

CÀMÁ'U MUNICIPAL DE SÃO BERNANDO

c\PJ:

Ruo Conego

\eíot

A7 629 52A.A00t 0?

n"21raenttu. CEP: 65 550-U)0.

São

5)

Eerrurdo \Í,4

Quanto a elaboraç-o indepênãent6 de propostaj

a)

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, dirêta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de quaiquer outro
participante potenciat ou de fato da (identificâção da licitaÉo), poi qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa náo Íoi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de falo da (identificação
da licitação), por qualqueÍ meio ou por qualquer pessoa;
c) Oue não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potenciat ou de fato da (identificaÉo da
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
.. Oue
d)
o conteúdo da proposta anexa não será, no tódo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer ouiro participante
potencial ou de Íato da (identificaçào da licitaÇâo) antes da adjudicação do
objeto da referida licitaçãoi
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de quaiquer integrante
de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensào desta declaração que
0
e
dêtém plenos poderes e informações para firmá-la.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal
[ObseNaçáo: em caso afrrmativo, assinalat a rcssalva acima: Esa declaÊçáo deverá
ser emitida om papel que identitique o órgão (ou empresa) emissõrl

Págrn.

2l d.
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PREGÃO PRESENCIAT

N''O'2019

_'Fi

ANEXO IV

IIODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

cÂiiARA iIUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo /iíA

Rua do Norte, n. 140, Centro, CEp n. 65.,t30{OO. São Bemardo - MA
ATTJ COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
Rua do Nortê, no 140, Centro, CEp n" 65.430-'000, São Bernardo _

REF: PREGÃO PRESENCIAL N'OO3/20,I9

-

l/A

CPL

Prêzados Senhores,

.Submetemos â apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
assumindo
inteira responsabilidade pelo seu teor e as Oemals àUngações
estabelecidas no edital e seus anexos.
PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO
1. PROPOSTA DE PREçOS:
LOTE UNICO

Gasolina Comum

2. PRÂZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ARA EXECUçÃO DO CONTRATO:
4. CONDTçôES DE PAGAiTENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE
OUE ASSINARÁ O CONTMTO (NOME,
RG, CPF, Endêreço).

_

Local. data e assinatura.
(nomê da empresâ e do sêu representânte legal.
com a devidâ identiÍicácào ê
quatificaçào)

ry
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a7-629. 52Ai000 1 -07

Rru aa@so Nestar n"215 Centro.

PRESENCIAL

('EP

65.550 0A0

NO OO3I2O19

-

CPL

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO

Nô

_/20í9
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA iIIUNICIPAL DE

SÃo

BERNARDo

E

FORNECIMENTO, SOB

COMBUSTIVEL

DE

cÂMARA
MUNICIPAL
BÊRNARDO/MA.

A EMPRESA
PARA O

DEMANDÂ, DE
INTERESSE DA

DE

SÃO

A CÂ ARA ÍutUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
CEP: 65.550-OOO, São Bernardo/[IA, doravante ãesignada
!?Jq-geltro,
CONTMTANTE, neste ato representado pelo presidente o Sr. BERNAROO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasiteiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
poÍtador do CPF no
e RG no _,
doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _inscrita
no Cadastro
Nacional de Pessoa--Jurídica - CNPJ do Ministério da fazenda sob o no
estabelecida (inserir êndereço complêto), neste ato denominada CONTRATADÀ
represêntada por (inserir o cargo), senhor(a) (qualiÍiceção do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de pessoa Física - CpF, sob o_, portãdor do R.G.
no _. de. acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
qual dos instrumentos: procuração/contrato social/êstatutó sociat) _(inserir
RESOLVEM
celebrar o prêsente Contrato decorrente dâ licitação na modaliáade pregão
Presencial n.o _/20í9/CpL e do processo Admínistraüvo n.. OO2/2Oí9, c;m
Íundam-ento da L:i
junho de 1993, da Lei no 1O.S2O, de 17 de julho
1" 8t966, de 2í de
de 20OZ e nà Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as
seguintes cláusulas ê condições:

í. CLÁUSULA

í.í.

PRIMEIRA

-

OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a Contrataçáo de pessoa jurídica

o fornecimento, sob dêmande, de combustívêl dá intereise da ôámara
de São Bernardo, conforme especificâções e qu;ntitativos
estabelêcidos no Edital do pregão identificado no preámbulo e na proposta
p_ara-

tlunicipal

vencedora, os quais intêgram este instrumento, independente de transcrição.

í.2. DiscriminaÉo do objetol
tu L

';@õio:-FÉ'*

*n,*

,a o. a,
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ESTADO DO MÁMNHÃO

@1
@

CÀMÁM DíUNICIP/L DE SÀO BERNARDO

(

]-PJ: 07-ó29 520 0001 A7

Rua Coneeo N.stor n'21s-C.ntro.
SAo

2. CúUSULA SEGUNDA

-

CEP:65 550 0(n

BerhodaiMA

VIGÊNCIA

2.í. O prazo de vigência deste Têrmo de Contrato será até 3,1/íZ2Oí9 contados

da assinâtura do contrato, prorrogávêl na forma do art_ 57,
s1., da Lei no g.666, de
1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA

-

PREçO

3,í.OvalordopresenteTermodeContratoedeRg......._....(.............).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado mensalmente no valor estimado
de R$
a partir do rêcebimento da demanda mensal do objeto, nos têrmos da
"b",
alínea
inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estâo incluidas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, prêvidenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa.de administraçáo, Írete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

_,

4. CLÁUSULA QUARTA _ DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
,1.í. As despesâs decorrentes desta contrataçâo estão programadas
em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara, para o exercício de
2019, na classiÍicaçáo abaixo:
01 03í 0020 2107 0000 3.3.90.39.00
5. CLÁUSULA QUINTA

-

PAGÂMENTO

5.í. O pagamênto será feito pela Câmara Municipal dê Sáo Bernardo/MA,

êm

moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na
Conta da Contratada e oconerá até no máximo de 30 (trinla) dias após a data do
recebimento defiôitivo do matêrial, mediante a apreserúação da competente Nota
Fiscal ou Fâtura;
5.í.í, A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Cámara a solicitação
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, aj informaçães para
crédito êm conta corrente como: nome e número do Banco, nomo e número da
Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,
emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato,
cópia da nota de empenho como também as demais certidóes atualizadas:
Certificado de Regularidadê de Situaçâo do Fundo de Garântiâ do Tempo de

tu;- 1i: - i: ;i

ffi

<rL-

tr

gl

W
a
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Ruo Coneqo Nestor n"2 I 5 Cehtrc. CEP: ó5.5 50-000.
Sõo Bernardo/MA

Serviço - FGTS, Certidáo de Debitos Trabalhistas - CNDT, Certidão l',legativa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa d; Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da F;zenda
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secrêtarias
dê Fazenda do Estado e do Município.
5.2. Como condiçâo para Administração efetuar o paqamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitação:
5.3. O rocebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo peíêito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizaÉo do referido material;
5.4.
nota fiscal/fatura dêverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constãnte da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/Íaturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-6e-á diretamente na coôta corrênte da Contratada, junto ao
Banco
agência no
e conta conente no

A

_,

_;

6. CúUSULA SEXTA

-

REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.'1. O preço contratado é flxo e irreajustávê|.

6.2, Eventuais âlterâÉes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 dâ Lei
no 8.666. de 1993.
6.3..A CONTMTADA é obrigadâ a aceitaí, nas mesmês condiçôes contratuais, os
acÉscimos ou supressôes que se fizerem necessários, até o Ímite de 25olô (vinte
e cinco por cênto) do valor anicial aluâlizado do contrâto.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantos
poderâo exceder o limite de 2,o/o (vinle e cinco por cenü) do valor inicial
atualizado do contrato.
7.

CúUSULA SÉTIMA - ENTREGÂ E RECEBIÍIIENTO DO OBJETO

7.í - O combustível dêverá ser fornecido de Íorma parcêlada e continua no
estabeleclmento da Contratada, mediante apresenhçâo em 02 (duas) vias
do
documênto de requisição, preenchrdo com a(s) esp;cificaçOes e!-uãtuaoe1s1
soticitado(s) e devidamentã'assinaao, soOre caiimUo, peto
:!o(:)--produtos(s)
uesror.oa pas-ta, ltcando a primeiía via em poder da Contratada e a segunda
via
em poder da Contratante, devidamênte assinada, sobre carimbo, pela
õãntratada
no ato do abastecimento.
7.2, Ficâ vedado o substabelecimento para abastecimento.
7.3. O fornecimento terá início a partir dâ data de assinalura do contrato que
deverá ter vigência até o die 31|l12l2}jg.
8. CLAÚSULA OTTAVA

ji=",,Tç^r99.1,1
designado pela

-

F|SCAL|ZAçÃO

9_1

execução do objeto será efetuada por Representante

CONTRATANTE.

L"'
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9.

\{,.1

CúUSULA NoNA - oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE
9.í.

E DA CoNTRATADA

As obrigações da CONTMTANTE e da CONTMTADA são

previstas no Termo de Referência.

í0.

cúusuLA DÉCtita-

sANÇoEs

aDi

aquelas

NtsTRÁTtVAS

10.1

Comete lnfração administrativa nos termos da Lei no g.666, dê 1993 e
da Lei n" 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.'1 inexêcutar total ou parcialmente qualquer das obÍigações
assumidas em decorrência da contrataçáo;
'lO_'1,.2 ensejar o retardamento da execuÉo do objeto:
10.1
fraudar na execução do contrato:
10.1.4 comportar-se dê modo jnidôneo;
10.1.5 cometer Íraude fiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subatem acima Íicará sujeita, sem prejuízo da responsabilid'ade civil e criminal, às
seguintes sanções:
10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que nâo
prejuízos significativos para a Contralante;
acárretem
_multa
moíatória
de O,3olo (zero vírgula três por cênto) por dia de atraso
J0
injustificado sobre o valor da parcelâ inadimplida, até a data do eÍetivo
rnadrmptemento, observando o limite de 30 (trinta) dias:
í0.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, á multa compensatôria, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplida;
í0.3.3 suspensão de licitar e impedimento do contratar com o órgão,
entidade ou unidade administraliva pela qual a Administração pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
impedimento de ticataÍ e contratar com a Câmara Municipal dê
10 3
São Bemardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro próprio da CÂI!íARÂ peto prazo de até cinco anos;
'19.3,5 dectaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a
Administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria
autoidade que aplicou,a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcií a Contratante pelos preJuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades do art.87, lll e tV da Lei no
8.666, de 1993, a Conlratadâ que:
10.4.1 tenha sofrido condenação definitrva por praticar. por meto
dolosos, fraude fiscal no recothimento de quaisquei trtbútos;
10.42 tenha pratic€do atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

.3
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10.4.3 dêmonstre ôão possuir iooneidadé lãã--ãn[ãGiAdministração em viÍtude de atos ilicitos praticados.
10.5 A aplicação dê qualquer das penalidades previstas realizar_se_á em

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
â
Coniratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no g.666, de 19g3.
10.6. A autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em
consideração a gravidade da conduta do inÍrato;, o caráter ejucativo da pena,
bem como o dano causado à Administraçao, observado o princípio da
pÍoporcionalidade.
1_0 7
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sist€ma de
Cadastro Próprio da CÂI/ARA.
I

í.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ RESCISÂO

1'1.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser Íescindido nas hipóteses
pÍevistas no art_ 78 da Lêi n.8.666, de 1993, com as consequências
indicadas no
art.-80 da mesma Lei, sem prejuizo das sançoes aplicáveis.
11..2. É admissivel a Íusão, cisão ou -incorporaçáo da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados'pela nova pessoa jurídica
todos.os requisrtos de habilitação exigidos na licitação oíginal; sejam
mantidas as
oemars.ctâusutas e condições do conlrato; nâo haja prejuizo à execução
do objeto
pactuâdo e haja a anuência expressa da laministiaçao
à
coniinuidade do
contrato.

11.3.
'11.4.

Os casos de rescisâo contratual serão Íormalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTMTADA rêconhece os direitos da iOltiúiarufg
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no g.666, d; 199à.
"."o
O termo de rescisâo será precedido de Relatório indicatjvo Oos
seguintes aspeclos, conforme o caso:
11.5.'r. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos la eÍetuados e ainda devidos;
'Í 1.5.3. lndênizações
e multas.

".

11.5.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA _ VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTMTADA:
12.1.1. caucionâr
operação financeira;

ou

utilizar este Termo

de Contrato para qualquer

12.1.2.

intenomper a execução contíalual sob alegaçáo de
inadimplemento por parte da CONTMTANTE, salvo nos casoi previstos
em lei.
12.1.3. Subcont.atar.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Edí'Mier-F!A§&-

-

DOS CASOS OilIISSOS.

tr
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ESTÀDO DO MÁRANEÃO
DE SÃO BELryÁRDO

CÀUÀM MANrcIPAL

Cl\tPJ 07-629 52A0001 A7
Rua Coneea Nesíor

n.2t5 Centra. (:Ep: 65 550-000

São

Aerkodo,MÁ

13.1. oscasosomissos@as

disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002ê demais
normas gerais de licitaÇõês e contratos administrativos e, subsidiariamente.
segundo as disposiçôes contidas na Lei no 8.079, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

11. CúUSULA DÉC|ÍúA OUARTA _ PUBL|CAçÃO
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a

publicáção destê
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previstó na Lei no
8.666. de 1993.

í5.

CúUSULA DÉCIMÂ QUINTA - FORO

15.í. O Foro pâÍa solucionar os litígios que decorrerem da exocução deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o Município de São
Bemardo/MA.

Pata iitmeza e validade do pactuado, o presente Termo de ContÍato 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 CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:

Responsável legal da CONTRATÀDA
CPF:
CPF:
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