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PREGÂO PRESENCTAL N" _/20'í I - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No.00í/2019

OBJETO: Contrataçáo de sociedade de advogâdos para prestaçáo de serviços
jurídicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimento personalizado à

Câmara Municipal de São Bêrnardo/l\4A.

ORGÃO LICITADOR: Câmara Municipal de São Bemardo/lvlA

DATA DA sEssÃo PúgLtca' _l_lzors

HORA: _h_min

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL da Cámara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA

Pregoeira da Câmâra Municipal de São Bêrnardo: RENATA Ll[rA FERREIRA



'l-"tt,, J/
0c/
/?.

ESTADO DO MARÁNHÃO
CAMARA MUNICIPÀL DE SÀO BERNAWO

Clt PJ: 07-629 52A.'0A01'07

Rua Co eco )i.star n"215 Cenno, CEP 65-550'000
Sõo B.rhaào lU

PREG PRESENCIAL N' /20í9 - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No.001/2019

A CÂtlARA MUNICIPAL DE SÃO BERNÂRDO, inscrita no câdâstro

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'07'629 520/O0O1-07' sediada na Rua Conego

it]ã"iái- n;ir s-c"ntro. cEP: 65.5so-ooo, São Bêrnardo/lúA' por intermêdio do

Êrêãeià oa co.issão Permanente de LrcitaÇão de Sâo Beínardo' designada pela

Portâria no o3o/2019, asstnada ". ói o" 1ãne'ro de 2o1g' ê pubtlcada no átrio

ir,'"i.'"ri ^-irl 02 de Janeiío de 2019, Ieva ao conhecimento dos interessados que

ãir.iJ ri"itriá" na modalidade PREGÃo PRESENClaL do trpo menoÍ preço por

';óiÊ:'"#i;# ;;";;iJ;;;i" Edrtar e seus Anexos e em conformidade com o

ãã"Àt" ã" i"l* ro.52o. de í7 de julho de 2002 Decreto no3555' de I d^e.agosto de

I3dõlà"i"iõ".r,àr"nLi n' r zs,'0" 1a àe dezembro de 2006 daLei n"1'1 488' de

Í;i: ffi;;"ro'oi, ao ó"","to n; 6'204, de 05 de setembro d^e^2001' :pll3l!::",^":
;;;l;;;;;t;' ; ier n" s'666, de 21 de junho de 1se3' e as exreencas

estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realizaçâo do Pregão terá inicio à3 

- 
horas do

dia 

- 
de 

-o"iol g. a"'"noà oJ envelopesl contendo a Proposta 
-dê 

PreÇos

e e DocumentaQão de Hâbrtrtaçao paà o obleto deÍinido neste Edital e- respectivos

Ã":;;"";;;il;,;" n" coússÀo ?ÉnÍilenre oE LrcrrAÇÃo-cPL' situada

na comissão permanentê ae ricitaçaiôÉf aa câmara lúunrcipal, localizada na Rua

ê:;;J i,;;,;;;;;--ôà.ti", õep,'oã Àso-ooo, são Bernardo/rvrA' na data ê horário

acima mencionados.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação têm

para Prestaçáo de seNiços

atendimento Personalizado à

especmcações constantes do

deste Edital.

por obieto a ContíataÉo de sociedade de advogados

rurrdicàs de atuaÇào consultlva e conienclosa com

Câmara Municipal de São Bernardo/lllA' conÍorme

Termo de ReÍerência - ANEXO l, parte integrante

1.2-ovalorglobalestimadodestalicitâçáoédeRs8.333,30(oitomil,trezentose
trinta e três reais e trinta centavos)'

2. DA PARTICIPAçÁO

2.1. Participação dê empresas, cuios râmos de atividades seiam compativeis com o

ôbiêto licitado e que at"no"rn 
" 

too"" "i ""i;ências 
rnclusive quanto à documentaÇão

:"ff l::ü"';',"ffi"- ã"ã""sri".çao à'" iropostas' constante deste Edital ê seus

Anexos.
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2.2. Não seráo admitidas na licitaçáo as empresas punrdas, no âmbito da

Administração Pública, com as sançóes que abarquem a Administração. PÚblica
'fr,rrnúãrr 

dr"""rit"" no art. 7o da Lei Éeaerai n" 1o.52o1o2, bem como os incisos lll e

lV do aí. 87 da Ler Fedêral n" 8.666/93.

2.3. Náo podeíão particapar os interessados que se encontrem sob falência'

án"oààt". 
"on"ur"o 

dê credores, dissoluçâo, lrquidação ou em regime de consórcio'

qualquer que seja sua forma de constlluição. emprêsas estrangerras que nao

Íuncionem no paíi, empresas que possuam, éntre seus sócios' servidores.públicos
;; cil;r, rliunicipai oe Sâo àernardo' bem como aqueles que tenham sido

Jãaãr"à""1"ú0"""d para ticitar ou contratar com a Administração púbtica_ou punidos

;;-;^';;;ã; à; àiieito de licitar e contratar pêla administíâçáo Pública da

óãtãúrni"ip"r ae são Bernardo. (art. 9 da Lêi Fedêral no 8'666/93)

3. DA REPRESENTAçÁO E DO CREDENCIAMENTO OUÂNDO DA ABERTURA DA

SESSÃO PÚBLICA

3.1. Na fâsê de credenciamênto o interessado deveÍá credenciar-se e' se for o caso'

Ià.à,ã""i" 
"_"ig""ia 

dos nêcessários podêres parâ Íormutaçâo de proposlas e para

à pática Oe toOos os demais atos inêrêntes a este Pregão Prêsenclal'

3.11.atéoiníciodohoránodasessáo'oPregoeirooupordelegaçãodesteaequipe
ã" ,pJio p,á""àoa ao credenciamenlo dos-licitantes ou dos rêpresentantes legais

;;#;é ;;ú;nao' "e 
ro,. o.caso, a outorga de poderes necessários para a

formulaÉo de lances e para a pralrca de todos oã demais atos inerentes ao Pregão'

observando-se ainda que:

a) Não será pêrmitido ao mêsmo crêdenciado rêpresêntâr mâis de um proponente no

mesmo certame; e

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

3.2-olicitanteinteressadodeveráseapresentaraoPregoeiroouaequipedeapoio
õr?" i,"aà"|ã.""t. por inlêrmédio oã ieu representantê devidamênte munrdo dê

À^."mênt^ ô'rê ô nrêdêncrê 
" 

o"n,",oãl. desle procedrmento hcitaiório e a responder

#:ü àil;";,ã;-ü;";J" ;il; no ato dê entresa dos envelopes identiricaÊse

ãrioinã á õàrt ir" de ldenhdade ou outro documeÀto equivalente' com copia do

respectivo documento.

3.2.l.ocredenciamentoÍar.§e.ápormeiodeinstrumentopúblicodeprocuraçáoou
in"tru..nto p",ti"rr"Í, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da- Proposta'

;";;;;i;;d, reconhecria por canàrio competente' no modêlo do ANExo ll deste

ãlàii;;';;"r* iãia tormutar ofertas e lances de píeços e pralicaÍ lodos os

Jeràis ato" i"rtinentes ao certame, em nome do proponente'

3.3. O instrumento de procuração, pÚblico ou particular' ou Carta Credencial (ANÉXO

iiiiaJràtá"J.r, 
""o.panhado'de 

cópiâ dos seguintes documentos:

:ü
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a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado' ou âto

cánstitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociededes

"à-ar"i"ia 
e, no caso de sociedades por-açôes, acompanhado de documentos de

eleiçóes de seus administradores, no qual eslejam,expressos seus poderês para

exeicer direitos e assumir obrlgações em decorrêncla de lal investidura;

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

represenlânte da empresa lnteressaoa'

3.4. Os documentos de crêdenciâmento serâo confêridos pelo Pregoeiro' e câda

Sessâo Pública realizada.

3 5 aôós o crêdenciamênto, será declarada a abertuía da sessão e nào mals serão

ão.iti,iã" """r. ot"pànentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes'

3.6. O credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessâo Pública realizada'

3.7. É facultada a apresentaÉo do credenciamento de que trala o subitem 3''l ' A íalta

;";; ã;;;;i";Ããnt" i.peoita que o representante da licitante se manifeste ou

iJ"úãà p"r" r."pr."entada durante o processo licitatório'

3.8. A licitante que compârecêr reoresentada por seu sóclo ou dirigente' fica

;;;p";;;;;-il ciedenciamento n" 6Àá a" que kata o subitem 3í--devendo

;;;;;;t-;ú lualidade atraves oe cáfãs oos oocumentos indicados nos subitem

3.3 alínêas "a" ê "b".

3.9. Nâo será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa

à n"a de um a"sao representante para mais de uma empresa'

3,l0,oslicitantesdeverãoapresenlarDeclaraçâo,emsepara.do^dosenvelopes'de
ã""r"ãá.""r" "" art. 3o da t-ei êãmpteÀenrar ^'. 14712001 -l:- """o d"

;;:,""H;;;"J"", ;.,i-p,.".ã o" p"q,"* pà't" e também para as cooperativasl

#i;;;5';il; ã..i"üià o" Ànd'ã rr ã"'t" Edilar' A nào entresa da Íererida

Declaração indicará que a licitante opiãu poi nào ullizar os benefícios previstos na Lei

Complementar n'. 14712001'

3,,10'1'AsME/EPP/cooPdeveráocomprovaradeclaraçãodoitem-anterioÍ,devendo
;;;, ;;;;";úÉleÊÉ à certiaao ae EnquadÍamento como MicÍo^empresa ou

Emoresa dê Pequeno eorte. sotenie para efeito do o'sposto nos arts 43 a 45 da Lêi

ã:ffi;..tu'-i-;;ã.'ãà- 'iizriooa 
emirida nos termos do art' 8' da lnsríuÇáo

iilffffi;'#o;,ããÃt" n,"i'"'ia" i"sistro do comércio - DNRc n' l03 de

à;;rô01, ;elohesistro competente para a inscrição do Alo-constiltrtivo oÚ contrato

Social das pioponenles pertencentes a êsla calegorra empresaflal'

3.'1 '1. Os Licitantes deverâo apresentar a declaração exigida no item 7'3 6'

3.12. Da Ordem dos Procedimentos:
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ãTz.l. I sessao ao cer"tame ouservará os seguintes procedimêntosi

a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Da entreqa dos Envelopes
olLutgameáto. Classríicaçào das Propostas de PreÇos e Fase de Lances;

e, Do beneÍído às microempresas e empresas de pequeno poÍte

Í) Fase dê habilitaçao
g) Fase Recursal
h) Da Adequaçâo da Proposta de Preço

4. DA ÂPRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1- A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deveíão ser apresêntados

oessoalmente oelo ràpresentante credenclado. no local' dia e hora acima

;"";;;;;;;, .,", ilz iio"t envelopes opacos, distintos, devidamente rechados e

rrúri"áao" no fecho e contendo em suas partes externas e Írontais' em caracteres

destacados, além da razáo social do licitante, os seguintes dizeres:

ÉNVELOPE N' O1

PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃO PRESENCIAL N' _..../2019
ôâõío1icnÃoon: coÍúl§EÃo PERMANENTE DE LlclrAçÃo - cPL

LOCAL: SÃO BERNAROO/MA
DATA: 

-/-/20í 
I

NOME DA EMPRESA LICITANTÉ

ENVELOPE N" 02
ocuuÉlros plna HABILlrAÇAo

PREGÂO PRESENCIAL No 

-/20í9
ãriãíô Lróiiróon: coulE§Ão PERMANENTE DE LlclrAÇÃo - cPL

LOCÂL: SÃO BERNARDO/MA
OAÍA: 

-/-/20í 
9

NOiIE DA EÍUIPRESA LICITANTE

4.2. Náo sêrá admitida a entrega de apênas um envelope'

43 Aoós a entreoa dos envelopes. aquele indrcado como "DoCUlvlENToS OE

iÀerlÉãçÃo- À"ãruu,t"ào p"io Pregoerro equipe de apoio e os representantes

credenciados das licitantes.

4.4. Os envelopes deverão conter' obrigatoriamenle' a documenlação em original ou

JJia p.eri"-ànt" autenticâda por cartirio competente ou por servid-or da CPL (até

;# ã';;;i;;il;antes da ;êelização do certamê)' ou publicaÇáo êm óroão da

imprensa oficial.

a 5 As orooostas oue não atenderem às exigências do presente Edltal ou que Íorem

#;;";"";;';;".;i;m ,rie!utanaaoes ou oê'-fertos capazes de diricultar o julgamênto'

seráo desclassificadas
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4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas viâ postal ou entregues em

outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital'

4.7. lndependentemente de declaração expressa a simples apresentação da proposta

implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matena e ao

pÍesente Edital de Pregáo e seus Anexos.

5. DÂ PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresenlada em 01 {uma).via impre§sa em

;âoel timbrado da licrlánte, em lingua portuguesa salvo quanlo às expíêssôes

ã":;"; ;;;; úr"nle, sem emendás, rasuraé ou entrêlinhas' devidamente datada'

à""inààa e ruuricaoas todas as fothas pelo representante legaldo licitante proponente,

com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

e) Número do Preqão, razão social do proponente, número do CNPJiI''IF endereço

comoleto. teleíonel fax e endereço eletrônico (e'mail) este último se houveí par'l

;;;;;i; il;;;; dàdos bancáriôs lais como: nome e número do Banco' agência e

conta corrente para fins de pagamento;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato' númeÍos do CPF e

Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

c) Dêscrição completa do objêto da presente licitaÇão' com indicêção do LOTE e ITEM

cotados, em conformidâde com as especiÍcações do Termo de Referência - ANEXO

I deste Edital;

.tlPrecounitá]ioêovaloÍtotaldaproposta,Nospreçospropostosdeverãoestar
;;rãã; ;É;;; tucro toaas as despesás e custos como por exemplo' tÍanspoÍtes'

i,iÉiiãJi" qrárqr"i 
""trr"." " 

tod"" "" 
despesas, diretas ou indireta§' relacionadas

com a execuçáo do objeto da presente licitaçâo;

0 Prazo dê validede da proposta: não iníerior a 30 (trinta) dias' a contar da data da

sessão de abertura dos Envelopes;

g) PÍazo de êxecuçáo: de acordo com Têrmo de Rêíerência'

g.1) Após a solicitaçáo de fornecimento, a CONTRATADA deverá procedeÍ a entrega

dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máxlmo 05 (cinco) dias

"Ànsecutivos. 
em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor

solicitado.

5.2. Nâo será admitida cotação distinta prevista neste Edital

5 3 O orêco oíertado permanecerá fixo e irreaiustável'

;.;. ; ã;Ã*;à; á" É,àpo"tu implicará na plena aceitaçáo' por partê do licitante'

das conàiçôes esiabelecidas neste Edital e seus Anexos
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5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará suieito às penalidadês do Decreto

Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesa§ diretos ou indiretos omitidos da proposta ou

ilÀÃà;i" cotados, serão con;iderados como inclusos nos preços' náo sendo

àniio-"ràáà" pr.ito" de acréscimos' a esse ou qualquer título, devendo os seryiços

ser fornecidos sem quaisquer ônus adlcionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSÍAS

6-1.Serãooroclamados,peloPregoelro,oslicitantesqueapresentaremaspropostas
;" ,,;;;J,'ô;ü;i'í"i'LorÊ"1o4ã. "quelas 

apreseniadas com preços âté í0%

ài"i-p.iiJ"tài 
",iô",iores, 

dispostos em ordem crescente' para que os represêntantes

Lgài! Oas ricitánte! particrpem da etapa de lances verbais'

6.2.Quandonãoforemidentificadas,nomínimo,trêspropostasescritascompreços
ãri 

"o-Àto,Ãia"o" "onl 
o definido no subitem anterior, o Pregoeiro Íará o ordênâmênto

il;;iÀ;;;;;i;d^, até o máximo de kês, colocadas em ordem-crescente quaisquer

quà 
"";aa 

os uutot"" ofeítados. conforme o disposlo no Decrêto FedeÍal'

6.3. Aos proponentes proclamados @nforme os subitens anteriores seÉ dada

oooÍtunidade para nova dlsputa, por màio ae bnces verbais ê sucessivos' de valorês

;'i"i;;ü;;;;;."""1es. pa;a a escolha da proposta de menor valor

6.4. Náo poderá haver desistência dos lancês ofeÍtados'

65-oemoateentredUaSoUmaispÍopostasdepreço.seráresolvidoporsortêioem
ato público, com a parlicipaçâo de todas âs licitantes'

6.6. Encerrado§ os lances, as pÍopostas de microempresa e de emprêsas de

;;r;;;;; q* se êncontraÍem nã taixa ate 5% acima do menor pÍêço sêrão

considerada§empatadascomapnmeiracolocada,devendoestas.proponentesser
ãiirã*Jã"-"" "ia", 

de classiíicação, uma na falta da outra' para fazer umâ única e

irti.ã-ot"rtá, i"t"r.r. 
" 

da primeira colocada, visando o desempate

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmentê mais

Éem ctalsir,caoa não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte.

6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno port€ mais.bem cla§.siÍicaia poderá

;";;;i"; ,." última oÍêrta, ourisaláíiamente inÍerior à proposta do primeiro

i5ãi.',ià,'"'üi-uürn q,". tt"iaia"t"* e'igcnciat habilitatórias e observado o valor

;ti";ãp;;;iiaüfão, será adluorcad;êm seu râvoÍ o obieto deste Presão:

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno pÔrte mais

bêm classiÍlcada, na foÍma da 
"uúàia,qáo 

anterioi, o pregoeiro convocârá os

ffi a-
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licitantes
condiçáo,

remanescenies que porveniura se enquadrem na situação descrita nesta

na oÍdem Çlassificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No câso de equivalência dos valores apresêntados pelas microempresas ou

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo êstabelêcido nesta

iàriaiçao, o Pregóeiro fará um sorteio, deflnindo e convocando automaticamente a

vencedora para ap,esentação da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei

ComPlementar no 14712001 ;

6.6,6' caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento

licitatório correrá seu curso normal'

6a Ô PÍêooêiío exâminará a aceitabilidâde quanlo ao objeto da proposta com o

íã"J 
"r""íã""r"-À" 

àeRnido neste eoitat e seus Anexos' decidindo molivadâmente

a respéito á divulgando o resultado do julgamento'

6.9. Sendo aceitável a oferta, será veriÍicado o atendimento pelo proponentê de todas

ã" "iüà*ãí ltirrãià", pão êÍeito de habilitaçáo c-aso 
-contrário 

o Presoeiro

êxaminaráasofeÍtassubseqúentes,naordemdeclassiÍicaçâo'até€.apuraÉode
,.ã oiãr""t" qr" 

"t"ndu 
a todas as exigências constantes deste Edital' sendo o

iespectivo proponente declarado vencedor nessa fase'

6.lO.Verificando-sediscordánciaentreopíeçounitárioe.o,.total"da-Proposta
i,à""r*Iiãã pi'r""ro iãnoo 

"otr.ig'ao 
o preco otal; oconendo divergência enke os

velorês numéricos e os por e)denso' predominarão os últimos' independentemente dê

consulta ao licitante.

6.'ll.Casotenhaocorridolance,aPropostadePreços'ajustadaao-lancefmal'deverá
!"i órãt.ãààá "" 

ôpida câmara, nã frazo oe ló 1quàrenta e oito) hoÍas contado

da lavratura da ata.

6.12. 56rã0 desclassificadãs aquelas propostas que:

ã.iã.r. apt""ã"t"ã, valores acima oá'maximó estabelecido no Edital englobando

itens e valor global:

6.12.2. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;

6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de

dificultar o julgamento:

6.12.4. Que contenham preços manifestamentê inexequíveis' assim considerados

ãqrárà" Àr" não venhàm- a ter àemonstrado sua viabilidade por..mêio de

documentaçáo que comprove qu€ os cu§tos sâo coeíêntos com os praticádos no

mercado.
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6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for âceitávêl ou, se a respectiva

licitante desatender às exigências habititatórias, será examinada a oferta seguinte ê a

ir" ,"àlt"OltlO"a", procedúa à habilitação da licilante que ttver formulado tal proposta'

na ordem de classificação, e assim sucesslvamente, até a apuração de uma que

atenda às condições deste Edital.

6.14. O PÍegoeiro podeÉ negociar diretamente com a licitante detentoÍa da proposta

de menor prãço, no sentido de que seja obtido o melhor preço'

6.15. Da rêunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as

ocorrênciasrelêvanteseque,aofinal'seráassinadapeloPregoeiro'pelos
;;;;;;;i"" ;;ulripà o" 

"óoio " 
peto" têpresentantes dos proponêntes presentes'

6.16. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de

preço
ãaeluaaa ao rittimo t ance' no pÍazo de 02 (dois) dias' contado da assinatura da ata de

sessão.

6.l6.l.Osdocumentospoderãoserremetidospormeiodigital'podendoser
solicitados em
;;üHi;;;r. cópia autenticada a qualquer momento' em prazo a ser estabêlêcido

pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados' devêrão ser

encaminhados âo órgão licitante'

6.16.3. O licitante que abandonar o certame' deixando de enviaÍ a documentaÇão

;#;i;;;à;àô, seãàáscrassiricaaó e suieitar-se-á às sanções previstâs neste

Édital.

6.16-4. O Pregoeiro poderá fixar prazo paía o reenvio do,anexo contendo a planilha de

ã"ãoàü" a",.t pã,ir" quando o preco tôtel ofertado for acêitávêl' mas os preços

unitários que compóem necessrtem ià-'iuii""'o" valores estimados pelo oRGAO

iiôrrÀr.rrt.ôrirl" aa proposta não fod'árá implicar aumento do seu valor global'

6.16.5. Será desclas§ificada a proposta que nâo corrigir ou não justificar eventuais

irregulafl dades apontada§ pelo Prê9oêiro'

6.'16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será pêrmitida a alteraçáo de preços

,"iü,i"" i"r" iãit""tà óÚ"L*"nao-t"' ("ptnas se houver divisão em lotes ou itens)

a]Comolimitemáximoovalorglobalfinalofertado,desdequeos.preçosUnitários
;í,;;"i";;";;"; o, ,sr"," "Ã 

pttço" unitários dâ proposta inicial

bl A oossibilidade de negociaçáo com o proponente vencedor visando a redução dê

pl"çá" ,nitat.io", para qrialquer um dos úens indrvidualmente: e
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c) Para fins do dispo§to neste inciso, o
dos preÇos unitários dos itens da
quantidades.

cálculo do
proposta,

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1. A DocumentaÉo de Habilitação deverá sêr entregue em 01- (uma) viâ em

á"*r.pãã""iaã.ãit" fechado e rutricado no fecho' ideniificado conforme o indicado

no item 4.í deste Edital

7.1.1. As declaraçÕes e oukos documentos lulgados . 
necessáÍios- à-habilitação'

"ràorrioãt 
ü" oàprio licrtante. at'eiào 

"ànt"i 
d;ta identiÍicaÉo e assinâlura do

ltrtãi a" 
"rpr""á 

o, do seu reprêsenlante legal

7.2- ÉnceÍada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas' o Prêgoeiro procêdêrá à

"L"rt-riã-áã-i"rorr"io 
conàndo os documentos de habihtâção do 

-licúante 
que

il:;:H,J" ;;i#;p-,oõã.i", p,o""o"nao a sua habilitação ou inabilitação'

7.3. A parlicipaÇáo no presenlê procedlmento licitatóíio rêquer a apíesentâção de toda

;;â;;âçã;;"rpiobatóna da necessána qualiÍicação no que se íetere a:

7.3.1. Habilitação Juridica' que será comprovada mediante a apresentaçáo da

seguinte documentaÉo;

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

b) ato constitutivo, estatuto ou conkato social em vigor' acompanhado-de^todas suas

:í,;ã"àã:. iluá;.;;ie'registrados em se tratandoie sociedades empresariais e no

::#:;il;";;;";ãi ,çÉ"" 
'"o-f"Àt'aào 

dos documentos de eleiçáo de seus

atuais administradores;

cl no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no-Cartóíio Clvrl (Registro

iivit das pessoas Jurídrcás ou C"riO.i-ã ã"-à"gi"no de Titulos e Documentos)

liompànnado da prova de Diretona em exercicio;

d) decreto dê aulotizaçâo' em se tratândo de empresa ou sociedade estíangeira em

;i":i;;;";i.;P;Is'ã ato de ."gi#àã-autá'iá"çao para Íuncionamento expedido

p"iã'ãtãaá1ã.pa""te, quando a aiividade a§sim o exigir'

7.3.2. RegulaÍidade Fiscal, que será comprovada mediante a aprêsentação dos

seguintes documentos:

a) Prova de tnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal' se

il,,i,!l. ?"r"trüã 
"ãaã 

ou aàrt"irio áJri"iwie, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual;

valor global
multiplicados

dar-se-á pela somatória
por suas respectivas
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dual e l\'4unicipal do

domicílio ou sêde dolicitantê, que sêrá realizada da seguinte Íorma:

ü

a) Fazenda Fedetal: apresentaçáo de Certidâo Coniunta Negativa de DébitosÍêlativos

ã'iiúrtos feAetais e à Dívidá Ativa da União, ou Certrdão Conjunta Positivâ com

ãr"ii" 
"ãã"iirã, "xpeaiaa 

peta secretaria da Receitâ Federal do Brasil (RFB) e

Éiãàr,àãJri"-êà*r 
' da Fazenda Nacional (PGFN)' que abranse inclusive as

l,á"i,ilrüãà"t"à"i"pievistasnasalínàasaad,doparágrafoúnico'doart'11'daLei
n" 8.212, de 1991,

a-'l) O licitante poderá, em substituiçâo à certidáo mencionada na 
-aÍnea 

c1'

]riâ"ãnt"t. as seguintes certrdões coniu'ntamente desde que tenham sido expedidas

;ii;";; i;;-;;;àmiio de zoor ó est"lurn dent'o do prazo de validade nelas

,ãiãoã é",tiaàá Negativa de Débito ou'a certidão Posrtiva com.efêito negâtivo

i:JiàÊ"É-a óãÀiiôriçàãÉreviaenciaria'ã ai de Terceiros' expedida pela secrêtaria da

ã;;il;;;;"i;; d.sil (RFB) e â certidáo conlunra Nesatrva de-Débitos relatvos a

irrürià1 r"aããri 
" 

à oiviàa ntÍva oa Únao, ou certioao Õonjunta P_ositiva com êÍeito

ilã;iú; ;;;" p;l; secretaria da neieiia reoerat ao srasil (RFB) e Procuradoíia-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN):

b) Fazenda E3tadual: aprêsentação da Certidão Negativa de Débitos. (e débitos em

dívida ativâ), ou Certidâo pot'r''a àÃ- eàito dã Negativa' do lmPosto sobre

ãilrirãà"?riL" ã àiãr"çao ae uercaaàrias e sobre Érestações de sewiços de

TÍansoorte lnteÍe§taduat. rnt"-un,",ó"t " 
ãà comunicação - lcMS, 

-expedida 
pela

ál'Hffi;d; E;i;à;iã i"r"na,, o'. i" io. o """o 
certrdão comprobatória dê que o

ür;ü, ;;;";ã;;; ãuleto sociai' está isento de inscrição estadual;

c) Fazenda ÍÚunicipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em

Il"Lããi]'ll. àiji-jiiiã"'i""iti'" '"o,n 
"r"it" 

de Nesallva' do lmposto slbre serviços

::;:,;;1;i;;;;.;- lss. ou, "" ror o caso óertidão comprobatória de quê o

fi',;ã:; ;;;;;;bjei; ;ocial. está isento de inscriÉo municipar:

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF:

e) Provâ de inexistência de debrtos inadimplidos perante â Justiça do -Írâbalho'

í"ir1""" 
" 

ã"rà-"à"i"iáo o" c.aioatr'1"ü"il'á à" oeoito" r'"oalhistas (c-NDT) ou da

ffi;#É""iil;;ôUtãJ r.áÚ"rt'itt""io,n os mesmos ereitos da cNDr'

7.3.3. As microempresas ê empresas de pêqugno porte deverão apresentar toda a

à""r"i.iüêà *iqia" pa," ertiio o" coÃpàüçao oe resutano-a1e^Íiscal íelacionadas

noitemT.3.2,mesmoqueestaapresentealgumarestrição'asseguíado,todavia.o
pi".ããlôã (cr"of oias úteis. cujo termô iniciál corresDonderá ao momento €m quê o

píoponente foÍ declarado o ,"n""ooi do càrtame, pionogável por ig_ual pêríodo a

critério da admintstÍação publrca p"iá 
" 
i"g'r"ti'"ç'o da ãocumentação 

^pagamentoil.'üiài";;il;àãii[o " "'ii"aã 
"0" 

ãventuaii certiooes nesativas ou positivas

-ríãiáitá á" ."rtioao negativa (aít' 42 §1o LC 123106)

7.3.3.1. Este benefício seíá concedido somente às empresas que atendêrem ao

disposto no subitêm 3.í0 deste editâl'
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7.3.3.2. A não-regula àzaçáo da documentaçâo, no prazo previsto neste item 7.3.3,

implicará êm decedência do direito à contratação, bem como a aplicação da

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

anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificaÉo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaÉo.

7.3.4. Qualificaçâo Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

â) Balanço patrimonial ê demonstrâções contábeis do último exêrcício social, já

exigíveis L apresentados na forma da lei, vêdados a substituição por balancetes ou

baÉnços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e

do paisivo circulante (Pi), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC)

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

a.1) As licitantes que aprêsentarem resultado menor do que um (1,0) em quâlqu€r dos

índíces referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido

igual ou superior a dez por cêntô (1Ool") do valor estimado da contrâtação'

a-2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (aít'

18'da LC 12312006 clé an. 1.179, § 2o CC) e as l\ricro e Pequenas Empresas quê

propuserem habilitação em licitaçôes cujo os objetos sejam para o foÍnecimento para

iráÃiu 
"ntr"gu 

ou'para locaçáo de'materiais (ârt. 3" do Decreto Fêdêral no

6.204t2001\.

a.3) As empresas com menos de um exercÍcio financeiro devem cumprir a exigência

deite subitem mediante a apresentaçâo do Balanço de Abertura' acompanhado do

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês

imediatamente anterior à data de apresentação da proposta'

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o bâlanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

L Publicâdos em Diário OÍicialou;
ll. Pubticados em jornal dê grande circulaçáo ou;

lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;

tú. Pài cópia ao Livro Diário, devidamente autenticado na Junta comercial da sede ou

domioílio àa licitante, na forma da lN n" 65 do Departamento Nacional do Registro do

càmercio - DNRC, áe 1'de agosto de 1997, art.6'' acompanhada obrigatoÍiamente

dos Termos de Abertura e de Encerramento Quando for apresentado o original do

Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio' Íica di§pensada a inclusáo' na

documentaçâo, d'os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão

V. Sistema Público dê Escritúrâçáo Digital - Sped - Contábil (Decreto Federal nÔ

é.oiúiooíl: nos termos do art 2á da ln;truçâo Normatrva RFB n" 78712^001' devendo

aprãienta, ieterioos oocumentos, devidame;te assinados' na forma do § 5o do árt 10

da lnstrução Normâtiva DNRC n' 107/2008
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b) C.rtidáo N.gatira de Faléncia ou Concordata (RecupeÍaç3o Judicial ou

ÉirauJiciaf), exp-edida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica' 
-com

ã"ããntà 
"'ôo 

fi"""enta) dias de antecedência da data de apresentaçáo da

de preço.

7.3-5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovadâ através de:

a}ÂTÉSTADodecâpacidadetécnicafornecidoporpessoasjurídicasdedkeito
il,#à=Liãíãoã "".ãà-rã"àã 

q," 
" 

ri"it""te presta ou prestou serviços compatíveis

com o obieto deste Pregâo.

7.3.6. Declaração UniÍicada que consterá:

a) Declâraçâo dê que nâo emprega mênorês dê dezoito anos êm trabâlho. noturno'

perigoso ou insalubre ê nea a"no'"" dL d"'êssêis anos em qualquêr trâbalho' salvo

nâ .ôndi.âô .lê âorêndiz. 
" 

o"nn o" qrátoo" anos' de conformidade com o disposto

nã àã réi Êeoerar'n' 4.666/93 nos lermos do ANExO lll'

bI DeclaraÇão de superveniência de fato impeditivo da.hab'litação neste cêrtame

,"rísr" ""'"ic*', 
iontratual, caso venha a ser conkatado'

c) Declaração de elaboraçáo independente de proposta'

d) Declaração da condição se é ou não LEiEPP/COOP'

7.4. A aoíesentaÇâo do CertrÍicado de Reglslío Cadastral - CRC êxpedrdo órgão da

iol"fii"iiàãã 
'ãiLlir"a 

Federal ou oe ãJtros estados substituirá. os documentos

!;'ii,liàiài1§""! líoün" i.r.r (""', 'u', '"" e "d") e 7's 2 ("a" e "b")

7.5. Náo haverá apresentação de amostra prévia ao contrato'

7,6'Nãoserãoaceitosprotocolosdêentregaousolicitaçáodedoclmentosem
lri"t,iíüaã áãã oi"iià.nioi teq'etiaot no presente Edital e seus Anexos'

7.7. Se a documentação dê hâbilitação nâo estiver completa-e coÍeta ou-contrariar

i,j"rq'*i ojJi'ãJIii'j"-ãã"t" eoit"r " 'ã' Àn"'o"' podeiá o Presoerro considerar o

proponente lnabllitado.

7 8. Sob pena de inabilitaçào, os documentos apresenta-dos devêrão estar êm nome

á" ri"iã"tã, "ã. 
,ai"ação'do número de inscnçáo no cNPJ

T,g.TodososdocumentosemitidÔsemlinguáestÍangeiradeverãoserentregues
acompanhados da traduçao putá 

-iingu"" portuguela efetuada 
-poÍ 

tradutor

,;;:;i;J".; também dévidamenL "oi"'r"tt"ooi 
ou regrstíados no cárlóíio de

titulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência êstrangeira' mas emitidos em lÍngua portuguesa'

também

data não
proposta
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deverão ser apresentados devidamente consulârizados ou registrados em cartório de
títulos ê documentos.

7.11. Em se tratando de Íilial, os documêntos de habilitaçao jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da Íilial, exceto aqueles que, pela próp.ia natureza, sáo
emitidos somente em nome da matriz.

7.12. Os documêntos âcima relacionados, necessários à habilitáção, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de ópia autenticada por meio de

cartório compgtente, ou publicação em órgão da amprensa oÍlcial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
ênviados via postal ou êntregues êm oukos sêtores que não seja o especaíicado no
Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a nelês expressa, ou estabelecida em lei,

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90

(noventa) dias.

7.15. A declaração Íalsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçâo' à
conformidade da proposta ou ao enquadrâmento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

s. DA rMpucNAçÃo Do ATO CONVOCATóRrO

8.í. Quâlquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregâo até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para rêcebimento
das propostas.

8.'1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e no_s prazos previstos na legislaÉo, derr'€ndo ,se-r_entregue
diretamente na coMlssÃo PERÍúANENTE DE LICITAçÃO - CPUPiiÂAP, na Rua
Conego Nestor n"21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, não tendo efeito
suspensivo.

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

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

8.3. Acolhida a petiçâo contra o Ato Convocatório, será designada nova data para
realizaçâo do cêrtame.

8.4. A entroga da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das
condiçôes nele estabelecidas.
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9. DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do PregoeiÍo neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessão pública manifestar, amediata e motivadamente, a intenÉo de interpor recurso,
sendo registrado êm Ata a síntese das suas razÔes de recotTer.

9.2. A íalta de maniÍestaçáo imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaçáo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedoí.

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, nos casos det

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de âlgum
dos concorrentes, flcam desde logo intimados a apresentarem contra razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das Íazões do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imêdiata dos autos.

9.5- Qualquer rêcurso contÍa a decisão do Pregoeiro deverá seí entregue, no prazo
legal, na CPL da Cámara, no endereço citado no gubitem 8,'1,1, terá efeito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetÍveis de aproveitamento.

9.6- Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideraÉo do Prêsldênte da Cámara Municipal de São BernaÍdo,
que proferirá decisão deÍinitiva antes da homologaçao do procedimento.

9.7. Depois de dêcididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Prêsidentê da CâmaÍa Municipal de São Bernardo poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante
vencedora.

í0. DA HoiiroLoGAÇÃO E CONTRATAçÀO

10.1. Adjudicado o objeto da licitaÉo à empresa proclamada vencêdora, a autoridade
competente, podeÍá homologar este procedimento licitatório e determinar a

contratação com a licitante vencêdora.

10.2. Após a homologaÉo do resultado da presentê licitação, a Câmara Municipalde
São BeÍnardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05
(clnoo) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minutâ apresentada no ÂNEXO lV,
adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem pÍejuizo
das sançôes previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.
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10.3. O prazo da convocação podêrá ser pronogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitanle vencedora durante o seu transcurso, desde quê ocona
motivo justificado e aceito pela AdministraÉo.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabêlecidos, o Pregoeiro convocaÍá os licitantes rêmanescentes para
reapresenlarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se Íealizat em hora e local
previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
veíficândo a sua aceitabilidade e procedendo à habilitaÉo do proponente, na ordem
de classiÍicaçâo, e assim sucessivamênte, até a apuração de uma pÍoposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

í0.5. A recusa injustiÍlcada da licitante vencedora em assinar o ContÍato, dentro do
prazo estabelecido, caÍaçleiza o descumprimento total da obrigaÉo assumida,
sujeitando-â âs penalidadês legalmente estabelecidas.

10.6. O proponente que vier a ser contratado ficârá obrigado a aceitar, nas mesmas
condiçôes contratuais, os acréscimos ol.r supressôes que se Íizerem necessário, até
25olo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologaçâo do resultado desta licitação não implicará em direito à
contrataÉo.

ií. DAS coNDtÇÕES DE PAGAMENTo

1'1.í. O pagamento será êfetuado êm até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscale atestados pelo setor
Íesponsável, acompanhadas das CeÍtidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidáo de Regularidade com a Fazendâ Fêderal.

11.2. Não serâo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

í2. Dos pRAzos E coNDrÇoEs DE ExEcuçÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.1. O contrato Íesultante do processo licitatório terá vigência alé 31h212019
contados à partir da assinâtura do contrato.

12.2. O ptazo de execução se dará de acordo com o Termo de Reíerência.

'12.3. Toda prorrogação de prazo devêrá sêr justificada por êscrito e previâmêntê
autorizada pela Câmara L4unicipal de Sâo Bernardo, devendo a solicitação ser
encaminhada até 15 (quinze) dias anteriores ao vencimênto do prazo de execução
estipulado.
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í3. DAS SANçÕES ADÍri NtSTRATlvÂS

13.1. Em caso de atraso injustificado nâ êxecução do contrato ou pela inexecução
das condições estabelecidas, ou execuÉo insatisÍatóÍia da Prestação do serviço,
atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA à§ seguintes
penalidade§:

13.1.1. Advertêncie por escrito sobre o descumprimentg de contratos e outras
obrigaçóes assumidas e a determinação de adoçâo das necessárias medidas de
coneções;

í3.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

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

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

13.1.3. Suspensáo temporária para participar em licitaçáo promovidas pela Câmera
Municipal de Sâo Bernardo e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municlpal, pelo prazo de até 2 (dois)anos nos têrmos da lei Federal no 8.666/93.

13.1.4. Declaração de inidoneidadê para participar de licitaçao e assinaÍ contratos
com a
AdministraÉo Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cUmpra aS condiçôes de reabilitação; e/ou

13.'1.5. lmpedimento para participar dê licitaÉo e assinar contratos com o Município
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral
de Fornecedorês da Câmara Municipel dê São Bernardo.

13.3. Se o valor das multas ôão for pago ou depositado na Conta Únrca do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquer fatura ou cÍédito a que a
CONTRATADA vier a fazer jus.

,I4. DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

14.'1. As despesas com a êxêcução do prêsente ContÍato no exercÍcio de 2019
correrão â conta da DotaÇâo Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DAS D|SPOStçÔES GERATS
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15-'1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, Íarão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer Íase da licitaçáo,
a promoÉo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a anclusão posterior de documento ou infoímaçâo que deveria
constar no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.1- Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos
deslinados a fundamenlar as decrsões,

15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçâo, sanar êrros ou falhas que nâo
alterem a substáncia das propostas, dos documêntos e sua vâlidade jurídica, mêdiante
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e

15.2.3. Relêvar omissóes purâmêntê formais obseNadas na documêntâção e na

proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e náo comprometam a lisura da
licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento êm relaçáo a eventuais dúvidas na
interpÍetação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoêiro da Comissâo Permanênte de Licitaçâo - CPL da Câmara Municipal
de São Bernardo, por e-mail no endereço elekônico eplsgqogMtd!1@gEêL99l!, ou
entrêgue diretamente na própria Comissão, situadâ na Rua Conêgo Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lvlA, de segunda à sexta-feira, no horário das
08:00 âs 11:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Náo serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamações relativas ao edital que náo tenham sido formuladas até 02 (dois) dias
úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótêse algumâ serão aceitos entendimentos verbais quanto ao êdital, como
também pêdidos ou consultas formuladas via e-mail.

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

15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal de São BernaÍdo, o direito de, no
intêresse da AdministraÇão, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte,

a presente licitação, dando ciência âos pârticipantes, na forma da legislaçáo vigente.

15.5- Os proponentes são íesponsávêis pela fidelidade e legitimidade das informaçóes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Náo havendo expedientê ou ocorrendo qualquer íato superveniente que impeçâ
a rêalização do certame na datâ marcada, a sessão será automaticamente transÍêrida
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para o primeiro aia i,tit subsequente, no mesmo horário e local .anteriormênte
estabelecido, desde quê não haja comunicação do Pregoeiro em contrário'

15.7. Na contagem dos prazos estabelêcidos ne§te Edital e seus Anexos, excluir-se-á

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prâzos em

dias de expediente na Cámare Municipal de São Bernardo'

'15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importârá no

aÍastamento do licitanle, desde qúe sejam possivels a aferição da sua qualificaÉo e a

ã"ãià 
"árnp,een"ao 

da sua proposta' durante a íeaftzação da sessão pública de

Pregâo.

'15.9. O resultado desta licitaçao será comunicado no mesmo dia do iulgamento' se

pioferido no dia da abertura, ou mediante publicaçâo na lmprensa OÍicial'

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação' por motivo de

i;ê;;; públi"", ou ãnuta-ta por ilegalidade, no todo ou em parte 
.em 

quaisquer de

"rã" 
iãi"!, á"riã"rente justiÍicadoi dando ciéncra aos particrpantes' na forma da

legislaÉo vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não terâo direito à indênizaÉo em decorrên-cia da anulação do

"rã".Jirn"r,r. 
f,lLú"o, Íessâlvado o direito do coÁtratado de boa-fé de ser ressarcido

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato'

15.11. Os proponentes são Íesponsáveis pela fidelidade. e. legitimidade das

informações e dos documentos apresentados êm qualquer Íase da licitaçáo'

'15.12. Aos casos omissos aplicâr-se-ão as demais disposiçoes constantês da Lei

FedeÊl no 10.520t2002 e subsidiariamente da Lei no 8 666i93'

15-'Í3-Acontratadadevecumpnrasnormasdedesenvolvimentosustentável(art30'
Lei Federal n' 8.666/93)

'15.14. Este edital e seus anexos estáo à disposiçâo dos interessados na Comissão
pãr."n-"ntã J" LicitaÇão - cPL' locâlizada na Rua Conego Nestor no21s-centro'

ôÉà, os.áso-óoo São Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário dês 08:00

às 1'1:OO horas, onde poderão ser consultados gratuitamênte ou obtidos .mediante 
o

i*"rttiÂ""i. da importância dê R$ 30'oo (trinta reais), realizado exclusivamente

através de Documento dê Arrecadação lvlunicipal - DAM'

'15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá dêclaíar o endereço em que recebeÉ

nãiinàçao à'aina" comunicar qualquer mudançâ posterior, sob pena de reputaÍ-se

válida a notificaÉo encaminhada ao endereço fornecido

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo dê Referência
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ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll- Modelo de Declâração

ANEXO lV - N,,lodelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaraçâo de Confidencialidade e lmparcialidade

Sáo Bernardo (N.44), _ de

Pregoeira Oficial
da Câmara Municipal de São Bernardo/MA

de 20'19.
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PREGÃo PRESENcTAL No _/20í9 - cPL

ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcIA

Oí . OBJETO:

1.'1. Contratação dê sociêdadê de advogados para prestaçáo de

serviços jurídicos de atuaÉo consultiva e contenciosa com atendimento personalizado

à Cámara l\runicipal de São Bêrnardo/MA.

02 - JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente Termo de RefeÍêncaa tem por escopo a realizaúo de

licitação, visando contratar serviços profissionais advocatícios para atuação consultiva
e contenciosa, sem exclusividade, para patrocínio de demandas administrativas e
judiciais de interesse da Câmara Municipal de Sáo Bernardo/MA, complementando as

atividades da assessoria jurídica comissionada já existentê, sendo seus serviços e

atuâção submetidos à gerencia da Presidência da Câmara de Vereadoíes.

2.2. A contratação de um serviço jurídico especializado visa um melhor
funcionamento da máquina Administrativa, tendo assim uma mâo de obra qualiÍicada
para que se possa obter melhores resultados nos procedimentos administrativos da

Cámara Legislativa.

2.3. Considerando que os princípios constitucionais basilares da
AdministraÉo Pública devem ser observados e obedecidos por todos os entes
públicos, de acordo com a intêrpretação dos artigos 131 e 132 da Constituição da
República Federativa Brasileira, constitucionalmente foi regulamentada a carreira dos
Advogados Gerais da Uniáo ô Procuradores dos Estados e Municípios, sendo omissa
quanto à Procuradoria Municipal. Assim sendo, cabe cada ente municipal legislar o
regulamentar sobre o tema.

2.4. No presente caso, a Câmara Legislativa lvlunicipal, como muitos
outros Câmaras de vereadores, apesar de possuir no seu quadro organizacional a

assessoria em cargo de comissão, a mesma não dispóe em sua estrutura suporte
necessário em quantidade e qualificaçáo de profissionais para atender a demanda de
consultiva e contenciosa; especiaimente a quantidade potencial de lides, que possam

envolver ações náo somente na sede do Município, mas também em outras comarcas.

03 - DAS EsPEctFtcAçôES Do oBJETo
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3.1. Pessoa jurídica: com experiência na área Consultiva e

Contenciosa, para a prestaçáo dos serviços dê Consultoria Técnica e Assessoíia
Jurídica.

3.2. EspecializaÉo: o escÍitório deverá seÍ especializado na

prestaÇão de serviços de Assessoria Juridica a órgãos pÚblicos, o que sêrá

comprovado mediante demonstração de experiências anteriores através de Atestado

de Capacidade Técnica.

3.3. Equipe técnicâ: o escritório deverá possuir uma equipe técnica

com especialização em Assessoria Jurídaca a órgâos públicos, devendo o Escritório

dispor de pelo menosr a) O1 (um) deles pós{raduado em pelo menos uma das

seguintes áreas: Direito Público, Direito Civil ou Direito Processual Civil, e; b) 01 (um)

com experiência como Controlador ou Pregoeiro ou Assessor Jurídico ou Gestor de

Contratos e Convênios na Câmara do responsável técnico. Os integrantes da equipe

técnica deverâo possuir vínculo formal com o Escritório prestador, sejâ como, sócios,

empregados, associados ou aulônomos.

3.4. A pessoa jurÍdica deverá ter Registro na Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, incluindo também os membros

da equipe técnica.

4. DELrMrraÇÃo Do oBJETo

4.r. DEscRlçÃo suMÁR|A DAS ATRTBUTçôES

4.1.1. Supervisionar, coordenar, orientar e executar atividades inerentes à
representação judicial e à consultoria jurídica da CirsB.

ITEM DESCRTÇÁO
OUANÍIOADE

VALOR
MENSAL
ESTIÍIiIADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01 Contratação de sociedade de
advogados para prestaçâo de serviços
jurídicos de atuaÇão consultiva e
contenciosa com atendimento
personalizado à Câmara Municipal de
São Bemârdo/MA

10

4.2. DESCRTÇAO ESPECTFTCA:
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4.2.1. Emlti parecercs jurídicos sobre a legalidade dos atos administrativos e dirêitos
e deveÍes dos servidorês da CMSB; - preslar assessoria à iíesa Diretora e às

diversas unidades organizacionais da ClúSB, com relação à juridicidade das
proposições e projetos legislativos; - Conhecer a jurisprudência administrativa e a
legislação da CMSB; - Acompânhâr â adoção ou revisão de procedimentos de normas

constitucionais e regimentais; - Analisar documentos e processos, emitindo parecer
jurídico; - Prestar orientação quanto à legalidade e constitucionalidade das matérias

de sua área de atuação; - Examinar expedjentes e processos, instruindo-os, exarando
parecere§ e despachos técnicos, em conformidade com as normas e regulamentos; -
Elaborar em equipe multidisciplinar propostas de políticas, diretrizes, planos de ação e

projetos relativos à unidade organizacionalt - Auxiliar as comissões e grupos de

trabalho relativos a assuntos técnicos de sua árêa de atuação no âmbito da CMSB; -
Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e gÍau de complexidade: -

Auxiliar no exame da conformidade legal dos contratos, convênios, acordos ou ajustês

que interessem à Câmara; opinar, pedagogicamente, em auxilio à Assessoria Jurídicá

da Câmara, sobre providências de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público

e pela interpretação das leis vigentes no que tange a licitação e contratos; - Auxiliar de

modo técnico a Assessoria Jurídica da Cámara e a CPL a fim de que estas possam

acompanhar, supervisionar e controlar de ãcordo com os princípios da moralidade,

legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade dos atos da Presidência e a
deÍesa dos interessês legítimos da Câmara.

5. DA EXECUçÀO DOS SERVIçOS E SUBCONTRATAçÃO:

5.1. Os trabalhos serão executados diariamente e diretamente (vêdada a

subcontratação) por profissionais especializados na área jurídica concernente ao

direito público, direito administrativo e subáreas como controle, accountability,
compliance, prestação de contas, governança e gestáo da Câmara, com comprovada

habilitação (curso certiÍicâdo) de Pregoêiro, licitações e contratos; à ser executado na

sede da Câmara Municipal presencialmente, com atuêção complêmentar na sede de

seu estabelecimento, com a participaçáo direta dos servidores envolvidos.

5.2. Quando da contratação, deverá ser signatário de termo de conÍidencialidade das
informaçôes.

5.3. A Contratada é responsável quanto â orientar ê rêalizar as atividades dê acordo

mm os ordenamentos jurídicos, mas caberá aos âgentes da Cámara executâr de
Íorma indep€ndente, autônoma em especial a autoria de documentos, assam como as
tomadas de decisões.

5.2. A Contratada não poderá subcontratar tarefas relativas aos serviços contratados.
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6.1. Para fins de comprovação de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos

trabalhos propostos, deve-se exigir comprovação, por parte do licitante, de dispor de

uma equipe técnica com especialização em Assessoria Jurídica a órgãos públicos,

devendo o Escritório dispor de pelo menos: a) 01 (um) deles pós{raduado em pelo

menos uma das seguintes áreas: Direito Público, Direito Civil ou Direito Processual

Civil, e; b) O'1 (um) com experiência como Controlador ou Pregoeiro ou Assessor
Jurídico ou Gestor de Contratos e Convênios. Os integrantes da equipe técnica

deverão possuir vínculo formal com o Escritório prestador, seia como, sócios'

empregados, assocrados ou aulônomos.

7. DAs oBRIGAçÕEs DA CONTRATADA:

7.1. Executar os serviços contratados com zelo, de forma a cumprir com todas as suas

obrigações e a Íinalidade da contrataçáo;

7.2. Set a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos,

excluida a Cámara de quaisquer reclamações e indenizaçôes;

7.3. Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do rec6bimênto

da Nota da Execuçáo de Serviços e de acordo com as especiflcâçõês do presente

Projeto Básico;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTMTANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da Execução dos Serviços em

apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou

o acompanhamento pelâ CONTRATANTE.

7.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,

inclusive aos decorrentes de §erviços ou aquisiçôes com vícios ou defeitos,

constatáveis nos prazos da garantia.

7.6. Prestar todos os êsclarecimêntos que forêm solicitados pela CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do

serviço.

7.7. Cumprir com as demais imposiçôes do instrumento convocatório;

7.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem e funcionamento;
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7.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no serviço e

prestar os esclarecimentos necessários;

7.10. Nâo lransíerir a outrem, no todo ou em parte' a execução do contrato' salvo com

prévia e expressa autorizaÉo da Contratante;

S. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRANTE:

S.,l.FornecertodosoSSUbSidioSnecessário§aodesempenhodaatividadeda
CONTRATADA encaminhando os documentos necessários à adequada realizaçáo

dos serviços

8.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administraçáo no

prazo estabelecido neste Projeto Básico;

8.3. Repassar todas as informaçôes necess áÍias parc a prestaçâo dos serviços' objeto

deste Projeto Básico;

8.4. lnformar ao licltante sobre novas ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, e diligenciar nos casos que exigêm providências corretivas;

8.5. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços'

8.6. Maniíestar-se formalmente em todos os atos relativos à execuÉo do contrato em

especial, na aplicaÉo de sançóes e alterações do mesmo

8.7.ForneceràcontratadatodotipodeinÍormaçãointernaessencialàrealizaçâodos
íornecimentos;

8.8. Conferir toda a documentação técnicâ gerada e apresentada durantê a.execução

do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os

padrões de informaÉo e qualidade exigidos:

8.9. Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverêm de âcordo

com o especiÍicado no Projeto Básico.

9, DA FISCALIZAçÂO DOS SERVIçOS:

9.1. A Contratante acomPanhârá a execução dos serv'ços mediante de flscal e gestor

de contrato nos termos da Lei.

10. DO PAGAIIiENTO:
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10.1. O pagamento será feito mensalmênte pêla Cámara Municipal de São Bêrnardo'

em moeda corrente nacional, mediante Transfêrência Bâncária Eletrônica' direto na

Conta da Contratada, referenle ao quantitativo dos itens fomecidos no período e

ocorrerá até no máximo de 30 (Íinta) dias, mediante a aprêsentâção da compêtente

Nota Fiscal ou Fatura.

10 1.1. A CONÍRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara a

solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa

em papel timOrado, contendo o no do processo licitatório' as informaçôes para crédito

êm conta corrente comol nome e número do Banco, nome e nÚmero da Agência e

número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta' êmitida sem Íasura' em

letra bem legivel, juntamente com cópia do contrato, copia da nota de empenho como

também as ãemais certidôes atualizadas: ceÍtificado de Regularidade de situaçâo do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ' FGTS' Certrdão de Debrtos Trabalhistâs -
Ct,lOt, C"rtiaao Negativâ de Debito lunto à Previdéncia Social - CND' 

,Cêrtidão
óonjunta Negativa de Débitos Relativos a Íributos Fedêrars e à Dívida Ativa da União

"rpáOiO" 
poi órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da PÍocuradoria

Geral da Fazenãa Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por óÍgãos

das Secrêtarias de Fazenda do Estado e do lúunicípio'

10.2. Como condiçâo para Administração efetuar o pagamento' a licitante vêncedora

dêverá manter as mesmas condiçôe§ de habilitação'

10,3'Anotafiscal/faturadeveráSeremitidapelaprópriacontratada,obrigatoriâmente
comonúmerodeinscriçãonoCNPJcomquefoicadastradonodepartamentode
cadastro de fornecedores da Cámara l\'4unicipal de São Bernardo' con§tante ainda da

t',tot ae empento e Oo Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com

outro CNPJ, mesmo de filiais ou dâ matriz'

1í. DOS PRAZOS:

'11 '1. Sêrá lavrado instrumento contratual que deverá ter sua vigência até 31 de

dezembro de 2019. a partir da data sua assinatura

12. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

de desembolso será mensal no valor de R$

a partir da liquidaÉo do serviço prestado, nos termos da

. 40, da Lêi Federal no 8.666/93

12.1. O cronograma

\

\

alinea "b", inciso XIV do ari
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PREGÃo PRESENcTAL N" /2019 - cPL

ANÉXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipalde São Bernardo
Átt.; coN.4rssÃd pERI\,IANENÍE DE LrclrAÇÃo - cPL

ReÍ.: PRÊGÃO N'-/20í9 - CPUPMAAP

Na qualidade de representante lêgal da empresa - := -----: õ.'
inscrita no CNPJ sob o n." credenciamos o Sr

-, portador da Cl n' 
--

e do cPF n.o

p,ara nos',Júsãntar na ticitaÉãem refe-rênc'a' ::: f*:t::'- " "- - - ;;;r."t, 
'"nunâi"r. ' '""""o 

e praticar todos os
para formular ofertas, lances de preço, I

ãil"ú ;i;p;,1i";"tes ao certame em nome da representada

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL N'-/2019 - cPL

ANEXO lll

DECLARAçÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NÔ 

-/20í9 
- CPL

A emprêsa ....-., inscrita no CNPJ no " " ' por

intermédio de seu representante legal o (a) S(a) """ ""
portador (a) da Ct n"................... e do CPF nÔ """""""" " DECLAM' sob as

!ãniú àãrtat,"tivas câbíveis e sob as penas da lei, êm espêcial o art 299 do

Código Penal Brasileiro, que:

1) Ouanto a empregar agentes incapazês ou relativamgnte, incapazes;
' Ãnió"nt" o ai"bosio no lÃciso V do Ari' 27 dâ Lei n'8'666' de 2'1 dejunho de

ióãà, a"r.""ioo p"t" Lei n'9.854. de 27 de outubro de 1999' que nào possui

em seu quadro ie pessoal empregado(s) com menos 9e ,1q{dez:19]-anos 
em

úuàttto àotur.no, perigoso ou insaúbre, e em qualqueÍ kabalho menorês de '16

(dezesseis) anos salio na condição de aprendiz a paítir de 14 (quaiorze)' em

cumprimenlo ao drsposto no,nc'sã XXxlll do Artrgo 7o da constiturÉo Federal

de 1988.

2) Quanto a condição IíE/EPP/COOP. esta

vedaÇões constanles na Lel Complementar no

considerada:

empresa está excluída das
14712001 q na Presente data, é

3)

4)

) IVICROEMPRESA conÍorme Lei complemenlaÍ n" 14712001:

í ÉüÉàesÀ oe PEôuENo PoRTE, conÍoÍme Ler complementaÍ n' 1472001

íõôoiEneirva, *nforme artigo 34 da Ler Federal no 11.48812007

) Nâo é ME/EPP/COOP.

Quanlo ao pleno conhecimento e atendimsnto às exigências dG

;;;lliãçã" qiJ'"it" 
"Àpr""" 

atende a todos os requisitos de habilitação'

Ü.Ã 
'"ã'rá'"ir"".nta 

sua proposta com indicaçáo do obieto e do preço

oferecido os quais atendem plenamente ao Edital'

Ouanto a inexistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32'

§ ãi aa ler federat n." 8 666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu

i,o .-in"úirit" a garticipar do PREGÃO em epígrafe e que contra ela nao

J"Àt" n"nt u. peàido de Íalência or-r concordata' Declara' outrossim' conhecer

na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus teímos'

a. Doclara ainda, nos termos do artigo 9o' lll' da Lei Federal n'' 8 666/93'

que náo possui em seu quadro funclonal seNidor público ou dlÍrgenle

àãi,gão ãu éntiaaa" cont;atante ou responsávet pela,liclaffl,---, 
-b. Declara também, nos têrmos do arligo 9'' le ll' da Lei Fedeíal no

- 
4.666/93, que nao incide em suas hipótesês vêdadas'
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5) Quanto a elaboração independente de propoata:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independênte (pêlo licitant€)' e quo
' o conteúdo da proposta anexa nâo Íoi, no todo ou em paíte' diretâ ou

indiretamente. iniormado a' discutido com ou recebido dê qualquêr outro

prrti"ipàni" potencial ou de íato da (identificaçâo da licitação)' por qualquer

meio ou por qualquer Pessoa;
b) A intenéo de apresentar a proposta anexa não íoi inÍormada a' discutido com
' o, l."""'bido d" qr"lquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicação

da licrtâçao), por qualquer meio ou por qualquer pêssoa:

"l órà-nãà t"iiór, por qualquer meio ou poÍ quatquer-pessoa influrÍ.na-decisão-' 
oã-qrãtqr"r. oútio pãtti"ipant" potencral àu..de fato da (identificação da

licita;ão) quanto a parlicipaí ou não da referida licitaçáo:

d) oue o conteúdo da proposta anexa nâo será no todo ou em parte' direta ou
"' ilã-m-9;i;-comr'niüoo u o, discutido com qualquer outro. paÍticipantê

ôü;;i;[;i; àãlú"ntiri"'çao da licitação) antes da adjudicação do

objeto da reÍerida licitaÉo;
ê) oJê o conteúdo da pioposta anexa náo foi, no todo ou em parte'-direta ou
'' ilã;;;];. t;or.mãoo a, oiscutioo com ou recebido de qualquer integrante

.le Íóroão lrcitante) antes da abertura ofrcial dâs propostas;

0 ó;;"ãã prãnurnêntu ciente do teor e da extensão desta declaraçáo e que

detém plenos podeÍes e informaçôes paía ÍiÍí.á)a'

Local e data
Nome e asslnatura do represêntante legal

Iobseuacão. em caso alirmativo. ass,nátii a iessat'a acima. Esa declanção deveré
*"*' '-'". 

;;;t'd, àÀ papel que identifique o órgáo @u empíesa) em'ssor/
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PREG PRESENCIAL NO /20't9 - cPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂulnl uutttctplL DE sAo BERNARDo /MÂ
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n" 65.430-000, São Bemardo - [.4A

ATT: COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CP

Rua do Norte, no 140, Centro. CEP n" 65.430-000' Sâo Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N'-/20í9 - CPL

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor'

""p."iàfrí."i. 
à" à, re.8.666/93 e as cláusulas constantes destê Edital'

, pr ôômôq á CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO /MA pelo preço total a

:;:i;H;;;'ê;.ioã"àà-J" 
"o.i"oade 

de advosados para prestação dê

#;;# il;i";" J" 
"ir"ça" 

consultiva e contenciosa Gom atêndimento

.ãiiin.riáa" a câmara Municipal de são BernaÍdo/MA" em coníomidâdê com

ã"iiJiáiàTi"","" ü;;à; :;riiló I - que intesra êste Ato c,onvocatório dêstê

Éútaí e a'noa as ôstipulaçóes do conespondente Edital a:s9veía10:3uej^-
,ió,,rnnrir.mos rioorosamenle toda a legislaÉo aphcável á execuÉo.clos servrÇos

ániãt"oo", 
""p."irlmente 

a referente à seguranÇa e medicina do lraoalno-

õ À"J#;;;;ptoÀi""o a" uem e rÉtmente prestar os serviços' objeto desta

Licitação.
c) Em caso de divergência
prevalecerá este último.

no preço apresentado em algarismos e por extenso'

3. Propomos como Prêço lotal Para dos sêrviços, nos termos do ANEXO I do Edital' o

i"r'"1"ãã"àsl*.. - i- -::. - -.i-: --- ." 'i 1, ""tanao 
já incruidos neste varor

i"-;;; ;;;ê"" e tributos incidentes direta ou indirêtamente na execuçâo dos

trâbalhos.
;. ô;;;; de validade desta Proposta e de- ( ) dias a contar da data da sua

êntrega.
ã.'õ'Ér".o de execução dos serviços será de 

-iias 

a contar da data do

recebimento da Ordem dê Sêrviço em(ida pela Contrâtanle'

;*ôrã ;"iil;;ã;", nà.ao' so"i"i-àà Proponente' Endereço' Telefone' oNPJ

i.i'.1-..lr"r"aia" 'Éiiadual e inscrição Iíunicipal, se houver' Banco' nome' n''

Agência ê Conta corrente.
â.-iniãi.ãção a" qr.m assinará o contrato e será re§ponsável como preposto junto à

Adminrstracáo PubIca- 
Local, data e assinatuía'

(nome da empresa e do seú reprêsentante legal' com a devida identiÍicaÉo e
' qualiÍicação)
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PREGÃO PRESENCIAL N' /20't9 - cPL

ANEXO V

i,IINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N' 12019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVICOS OUE ENTRE SI CELEBRAM A
cÂMAáA MUNIcIPAL DE SÃO BERNARDO

doravante denominada
inscrita no Cadastro

NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCTitA NO CAdASITO NACiONAI dê
Pessoas JurÍdicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no21s-CentÍo, CEP: 65.550-000, São Bernardo/[IA, doravante designada
CONTMTANTE, neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSE
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
portador do CPF no eRGno
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do lrinistério da Fazenda sob o n'
estabelecida (insêrir endereço completo), neste ato denominada CONTRATADA,
representada por (inserir o cargo), sênhor(a) (qualiÍicação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o-, portador do R.G.
no _de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

-(insêrir
qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto Eocial) RESOLVEM
celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão
Presencial n.o _/2019/CPL e do Processo Administrativo n,o 00í/20í9, com
fundamento da Lêi no 8.666, de 21 de junho de '1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho
de 2OO2 e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIiIIEIRA - OBJETO

í.í. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de sociedade de
advogados para prêstação de sêrviços iuridicos de atuação consultiva e
contenciosa com atêndimênto personalizado à Câmara Municipal dê São
Bernardo/MA., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identiÍicado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento. independente de transcriÉo.

í.2. Discriminação do objetor
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ITEM DESCRTçAO
OUANTIDADE

VALOR
ÍIIENSAL
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01 Contratação de sociedade de

advogados para prêstação de serviços
jurídicos de atuaçâo consultiva e

contenciosa com atendimento
personalizado à Câmara Nlunicipal de

São Bernardo/NIA.

10

2. GLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

2.1. O wazo de vigência deste Termo de ContÍato é
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art.
1993.

3. CLÁUSULA ÍERCEIRA - PREçO

3.í. O valor do presente Têrmo de Contrato é de
3.2. O cronograma de desembolso será o valor

alé 31 I 1 2l2O 1g conlados
57, Il, da Lei no 8.666,

mensal diluído mensalmente até
mensais, nos termos da

da
de

R$

3111212018, que equivale a R$
alinea "b', inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93

3.3. No valoÍ acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentês da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes

taxa d; administrâçáo, Írete, seguro e outros nêcessários ao cumprimento integral

do objeto da contrataçâo.

4. CLÁUSULA QUARTÂ - OOTAçÁO ORçAMENTÁRIA

4.í. As despesas dêcorrentes desta contÉtação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orÇamento da Câmara, para o exercício de

2019, na classificaçâo abaixo:

01 0s1 0020 2107 0000 3.3.90 39.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAi'ENTO

5,í, O pagamento será feito pela Câmara Municipal de São Bêrnardo' em moeda

corrente ;acional. mediante Transferência Banúria Eletrônica, mediante a

apresêntaçáo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável'
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Sõa Ae a\!ôiMA

SS, FGTS, CNDT E

Certidão de Regularidade com a Fazenda Fedêral.

5.í.í. A CONTMTADA devêrá protocolar na sede desta Câmara a sollcitação

de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em

papeliimbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaÉes para

"rédito ", 
conta conente como: nome e número do Banco, nome e númêro da

Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta'

"ãritid" "", ra§ura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato'

cópia da nota de êmpênho como também âs dêmais cêrtidôês atuâlizâdâs;

óártú""0o de Regula;idade de Situaçáo do Fundo de 
-Garantia-do ,Tempo 

de

§erviço - FGTS, C;rtidão de Débitos Tiabalhistas - CNDÍ, Ceílidão Negativa de

óãuità lrnto a Érevidência Social - cND' certidâo conjunta Negativa de Débitos

Àehtivàs a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da

Secretaria aa Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fâzênda

úãcionat, e certiOOes negâtivas de débitos expedidas por órgãos das Secrêtarias

de Fazenda do Estado e do Município.

5,2. Cono condição para Administração efeluar o pagamento, a licitante vencedora

deverá mantet as mesmas condções de habilitação',

5.3. O recebimento não êxclui a responsabiliáade da Conkatada pelo perfeito

ã;;;;;À; Jo Àrt"ri"t foÍnecido' cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades

detectadas quando da utilização do reíerido material;

i.i. À--"4á fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria conÍatada'

ãliióàt"ii"À""t"- iã, ó número de inscÍiÉo no cNPJ'. constante da-NÔta de

É;;"-;;;;; ôonkato não se admitindo notas ftscáis/fatuías emitidas com outío

CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

ãJ. o ô"óãr""o arr-se-á diretamente na conta conente da contratada' iunto ao

Banco , agência no 

-; 

e conta corrente no '--

6. GLÁUSULA SEXTA - REAJUSÍE E ALTERAçÔES

6.í. O preço contratado é fixo e lrÍeajustável.
e.Z. Érãntüais alterações contratuars reger-se-âo pela disciplina do art 65 da Lei

no 8.666, de 1993.
s,r. À Côúrnnmon é obrigada â aceitâr, nas mesmas condiçôes contrâtuâis' os

âcréscimos ou supressÔes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte

o oinco por oento)do valor inicial atualizado do oontrato'

ã.i. Ã" !rp,*"áâ resultantes de acordo cetebrado entre as partes contratantes

pàà"rão dr""a"t o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO OO OBJETO

7.í. A execuçáo se dará durante o período de vigência do contrato'
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As condições de exe*çáo- recebimênto do objeto são aqueles pÍevistâs no

Termo de ieÍerência e proposta vencedora, documentos integrantes e

apensos a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

do obreto seíá eÍetuada por Representante
nâ ÍoÍma estabelecida no Decreto Municipâl,

8.í. A fiscalizaçáo da execLrçâo
designado pela CONTMTANTE,
portâria ou contrato.

9. CLÁUSULA NONÂ - OBRIGAÇÕES DA CONTRAÍANTE E DA CONTRATADA

9.1.As obrigaçôe§ da CONTRATANTE e da CONTRAÍADA sáo aquêlâs

previstas no Termo de Referência.

10. CúUSULA DÉCIMA- SANÇÔES ADÍÚINISTRATIVAS

1.1. Comete inÍração administrativa nos termos da Lei no 8'666' de 1993 e

da Lei n' 10 520. de 2002, a Contratada que'---- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obngaçoes

assumidas em deconência da contratação;

I.'t Z. ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;

1.1.3. fraudar na execuçáo do contrato;

1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

1.1.5. cometer Íraude fiscal;
1.1 .6. não mantiveí a Proposta'

1.2. A Contratada que cometer quâlquer das inÍrações discriminaoas no

"u-oite. 
u"i.ã t""ra sr-lieita, sem prejuizo dà Íesponsabilrdade civil e criminal' às

seguintes sanÇões.- l.z.l. 
- 

êdvertência por faltas leves, assim entendidas aquêlas que não

acarrêtêm preiuízos signlÍicatlvos para a Conlratante:

1.3. -- rrri" ,ã"júr. de-0,3% (zero virgula kês por cento) por dia,de arÍaso

iniustificado sobre o vâlor da parcela i;adimplida até a dâta do efêtivo

inâdimplemento, observando o limúe de 30 (trinta) dias:

1.3.1. multa compensatória de 1O'k \dez por cento) sobre o valor total

do contÍato, no caso de Inexecução total do obieto:

1.2.2 em caso de inexecução paícial a multa compensalÔna' no

mãsmo percentual do subitem aàima, será aplicada de forma pÍoporÇional

à obígaçáo inadrmPftda,
i.ã1." ' 

"r"p"n"áo 
de licitar e impedimento de conkatar. com-otrgão'

"njià"d" 
à, 'unidade administratrva pela qual a Administraçao Pública

àoera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

;1";. '-;p"d;;;tã ã"-liãii"t " conlÍatar com o Municipio. de são

Bernardo/MA com o consequànb descredenciamento no Sistema de

óadastro Próprio da PMMP/MA pelo prazo de até cinco anos;
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1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos detêrminantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaÉo perante a própíia

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratânte pelos prejuízos causados;

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

8.666, de 1993, a Contratada que:
1.4.1. tenha sofrido condenaÉo definitiva por praticar, por mejo

dolosos, fraude Íiscál no recolhimento de quaisquer tributos;
1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a írustrar os objetivo§ da

licrtação;
í.4.3.démonsue não possuir idoneidâdê para contratar com a AdministraÇáo

em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se--á em

processo administiativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à

ôontratada. obseNando-se o píocedimento previsto na Ler no 8.666. de 1993'

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em

consideraçâo a gravidade da conduta do infrator' o caráter educativo da pena,

bem como o ãano causado à AdministraÇão, observado o princípio da

sl
auJ

A-.

proporcionalidade.
1.7.
Cadastro Próprio da Câmara.

íí. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCISÃO

11.1. O presentê Termo de Contrato podêrá ser rescindido nas hipóteses

previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicâdas no

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis
11.2. É admissível a iusáo, cisão ou incorporaÉo da contratada com/em

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica

todos os requi;itos de habilitação exigidos na licitaÉo original; sejam mantidas a§

demais cláusulas e condições do conirato; não haja prejuízo à execução do objeto

pactuado ê haja a anuência expressa da Administração à continuidade do

contrato.
11.3. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados'

assegurando-sê à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa-. .--
11.4: A CoNTMTADA reconhece os direito§ da CONTRATANTE em caso

de rescisão administrâtiva prevista no art. 77 da Lêi no 8.666, de 1993'

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos

seguintes aspectos, conforme o caso:- 11.5.i. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
11.5;.2. Relação dos pagamentos já eÍetuados e ainda devidos;
1 1.5.3- lndenizaçôes e multas

12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistêma de
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12.1. É vedado à CONTRATAOA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
operação financeirai
12.1-2- interromper a execução contrâtual sob
inadimplemento por parte da CONÍRATANTE, salvo nos
em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DOS CASOS OÍIllISSOS.

para qualquer

alegação de
cásos previstos

í3.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, sêgundo as
disposiqões contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n'10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamentê,
segundo as disposiçôes contidas na Lei n'8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CúUSULA OÉCIMA OUARTA - PUBLICAçÁO

14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por ertrato, no Diário OÍicial do Estado, no prazo previsto na Lea no

8.666, de'1993.

í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ FORO

15.'1. O Foro pârâ solucionar os litígios que dêcorrerem da execução destê
Termo de Contrato será o da Comarca de São Bernardo/l\,44.

PaÍa fiÍmeza e validade
três (três) vias de igual
pelos contraentes.

do pacluado, o presente
teor, que, depois de lido

Termo de Contrato Íoi lavrado em
ê achado em ordem, vai assinado

Responsável legâl da cONTMIADA
TESTENIUNHAS:

hsável le ldaCo TANTE

ip..at&
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PREGÂO PRESENCIAL N'-/20'í9 - CPL

ANEXO VI

DECLARAçÃO DE CONFIDENCIALIDADE
E DE IMPARCIALIDADE

Ref.: PREGÀO PRESENCIÂL 

-/20't9 
- ccuPMAÂP

A empresa " ", inscrita no CNPJ nÔ -"" - " ' poÍ

intermédio de seu reprêsentante legal o (a) S(a)""""""" " ---: --:' '

portador (a) da Cl n"..... ...... ""' e do CPi n" " " " DECLARA sob as

c.h^Âae ã.iminiclrâtivâs câbivels e sob as penas da lei em especial o art 299 do

àl.H'"ã:i #;i;;;. ;;';;; ;; será'oivutgaoa a nat.,eza o! 
-?- "o1l'údo 

d"

ãJ"i"ã"iinroÃ"çoes de propriedade da càínarc' ou cuslodiadas pelo mesmo em

$Í§l".lIàiiiái ãâãj,ãiá,-ã q,"r tenha acesso' salvo sob autorizaçáo Íormal e

"-rr"J"ã-d" 
i""p-"avel'pela ,niormação, e reafirmo meu 

-compromisso 
na guarda'

#;;";i";; ,iill;;;áo ciiteriosos desta! inroímações' E AINDA:

1. A CONTRATADA não terá poderês nêm poderá se pronunciâÍ à imprênsa em

á"r"f. ãtà o" quaisquer assunlos t"tutiuo" à" alividades da CONTMTANTE eiou

ãà 
"r" "iiria"o" 

profissional/contratuai 
"oo 

ptn" de imediato rompim-ento^contíatual'

;;;,;rl;;;;'õri"áiaã o" qúaisquer outras cominações e responsabilizaÇões

legais e Profissionais

2 O cumorimento dos deveres da CONTMTADA como presiadoJa de §ervlÇo do

ão"r.rrií,iiÀniie*"ãã- u-iãi"ia n"nt',.n acordo ou oulra obrigação de manteí

;io#;&'"' :üi";;;a" ãiãpii"aáa" ã" t"i"ài'", nao importândo a natureza de tais

informações.

3. A CONTRATADA não está vinculada a nenhum acordo ou obrigaÉo com têrcekos

ã quãl-e"teja ou possa estar em conÍlilo com as obrigâÇôes assumida-s^pêÍante o

CONTRAÍANTE ou que possa 
"'"iài-ã" 

int"t""""" 
-déste nos serviços por ele

Íealizados.

4,ACoNTMTADAatuarádeformaéticaeimpaícialenâoauxiliará,.oÍientaráou
puii"úãij i" n"nt r. ato o procedimento que repeÍcuta em conílito de interesses

5. A CONTMTADA nâo trará ao conhecimento de qualquer empregado' administrador

ãr'ãÃrriài J" õoúinarnlrE *roiÃuço conÍtdencial o-u qualqueí outro tipo de

.l.r-"oão o" propriedade de tercerioi' É"' 
"orno 

nào utilizará enquanto persislir

;r;i;r"i;";i;-;;-uin"rro "ont'"tuái'""tr; 
o coNrMrANrE e coNrRArADo'

iuatquer. tipó ae segredo comercial de terceiÍos'

6.otermo,.informaÇãoconfidencial,,signiftcaqualquerinformaçáo'elaboÍadeounáo
;"r" ;ã à" ôôúúiÀol ou- ã'nda' revelada pêlo coNrRArANrE ao
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COMRATADA, a qual esteja relacionada com as

seus clientes ou fornecedores e que seia confidencial
atividades
ou de sua

do CONTMTANTE,
propriedade.

7. A CONTRATADA, neste ato, declarâ aceitar e assume a qualidade d: fiel

depositária de toda a documentação que lhe for enlÍegue pela CONTMTANTE Os

doôumentos serão entregues à C-ONTRATADA mediante recibo' ê da mesma forma

deverão ser, oportunamente, devolvidos à CONTRAÍANTE'

Este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entÍe as

partes, pelos prazos previstos na legislaçáo vigente

Local I data
Nome e assinatura do representante legal

[obsevação: em caso 
"nrmitià, 

assinalar a ràssalua acima - Esta declaração deverá
' ier emitida em papel que identifique o órgão (ou emÜesa) emissotl


