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PREGÃô PRÉSENCIAL N" OÔI/20í9 - CPL

EDITAL

PROC. ADiil. Nô. 001/20í9

OBJETO: Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços
jurídicos de âtuaÉo consultiva e contenciosa com atendimento personalizado à

Câmâra l\4únicipal de São Bernardo/MA.

ORGAO LICITADOR: Cámara Municipal de Sáo Bernardo/l\,44

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/02/2019

HORA: 15h00min

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

Pregoeira da Câmara Municipel dê São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA
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ESTÁDO DO MÁMNILíO
CAMÁM MUNICIPÁL DE §iO BERNÀRDO

cNPJ. A7 629. 52A.,0001-47
Rua Caneeo Neíor n"21'-Centro ('EP: 65 554 AA0.

Sào Bernordo \1A

PREGÃO PRESENCIAL NO OOí/20í9 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. No.00!/2019

A CÂMARA ÍUIUNICIPAL DE SÀO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdASITO

Nacional dê Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/000'1-07, sêdiada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEPi 65.550-000, Sáo Bemardo/i,rA, por intermédio do
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitaçáo de São Bernardo, dêsignada pelã
Portaria no 030/2019, assinada em 02 dê jâneiro de 2019, e publicâda no átrio
l,4unicipal no dia 02 de Janeiro de 20'19, leva ao conhecimento dos interessados que
reallzará licitaçâo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por
LOTE, conforme descrito nêste Edatal e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n'3.555, de I de agosto de
2000, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.488' de
'15 de junho de 2001, do Decreto n' 6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realização do Pregão terá início à9 í5:00 horas do
dia 28 de Íêvereiro de 20í9, devendo os envelopes, contendo â Proposta de Preços
e a Documentaçào de Habilitaçâo para o objeto deÍinido neste Edital e respectivos
Anexos, seí entregues na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL, situada
na Comissâo Permanente de Licitação/CPl da Câmara Municipal, localizada na Rua

Conego Nestor nô215-Centro, CEP:65.550-000, São Bernardo/lrA, na data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

1.1. A presente licita€o tem por objeto a Conkatação de sociedade de advogados

para prestaçâo de serviços jurídicos de atuaÇão consultiva e contenciosa com

atendimento personalizado à Câmaía lvlunicipal de Sáo Bernardo/irA, conforme

especiÍicações constantes do Termo de Referência - ANEXO l, parte integrante

deste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 8.333,30 (oito mil, trêzentos e
trinta e três rêeis e trintâ centâvos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Partacipaçêo de empresas, cujos ramos de atividades sejam compatíveis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classificaÉo das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. Não serão admitidas na licitaÉo as empresas punidas. no âmbito da

Administraçáo Pública, com as sançá"s que abarquem a Admrnistraçâo. PÚblica
'llrni"ipàf-dr"."tit"" 

no art. 7'da Lei Éederai n" 10 520/02, bem como os rncisos lll e

lV do art. 87 dâ Lei Federal n'8.666/93.

2.3. Nâo poderão participar os interessados que se encontrem sob falência'

Io-n*rJ"t", 
"on"urso 

de credores, dissoluÉo, liquidaÉo ou em regime.de consóÍcio'

qualquer que seia sua forma de constituiçáo, empresas estrangeiras que nao

funcionem no pais, empresas que possuam, éntre seus sócios'. servidorosf'úblico§

o1 CáÃ.ri-úuniiip"i a. sáo áernardo, bem como aqueles 
-que- 

tenham sido

ã.aãàao"l"ú0"".d pâra licitar ou Contratar com a Administração Públicâ-ou punidos

;;;";;; ã áiieito oe ticitar e contratar pela Administração Pública da

óã."i.-íúni"ipa ae são Bernardo' (art' I da Lêi Federal n'8 666/93)

3, DA REPRESENTAçÃO E DO

SESSÃO PÚBLICA
CREDENCIAMENTO OUANDO DA ABERTURA DA

3.'1. Na fase de credenciamento o interessado deverá crêdenciar-se e' se for o caso'

."-.iãr., 
".ririe""ia 

dos necessários poderes paía foÍmulaÉo de propostas e para

á p,át'", O" toOo. ot demais alos inerentes a este Pregão Píesenclal'

3.1.'1. atéo iníciodo horáíio da sessão o Píegoeiro ou por delegaçáo desle'^a equipe

ã" 
"pJà 

p,á"ààoa ao credenciamentã dos'lrcitantes or'r dos iepresentantes legais

oresenlêS'comprovândo'selorocâso,âoutorgadepodeÍes,necessánosparaa
iJftilià;;; ;;; J ôuiá a p.at,"" a' údos oã demais atos inerentes ao Presão

observando-se ainda que:

a) Náo será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponênte no

mesmo certame; e

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

3.2'olicitanteinteressadodeveráSeapresentaraoPregoeirooUaequlpedeapoio
i"r"""*aã""árà"," poi intermeoio aã 

""u 
t"p'"t"nt'nte devidamenle munido de

documento que o credencle " 
p"n'"'pãi deste procedimento licitatório e a responder

;;;;;õà;;"i"à". devendo, ainda no ato de entíega dos envelopes' rdenlificaÊse

êxibindo a Carteira de toentroaoe ou o-utro àà"""Àto equivalêntê' com copia do

respectivo documento.

3.2',l,ocredenciamentofar.se-ápormetodeln5llumentopúblicodeprocuÍaÇãooU
,""lirr--."t" oãrti"rr"i, ãu po|. c"rtu ciáoãnã'ur' firmada peio signatário. da. Proposta'

H:""$;t.Iã;;;;;;i; p"; cartóri; competente no modelo do aNExo ll deste

;iffi.ià,i;;;ã pái, to'.Àuru. o'r"á"" "'rãn""" 
de preços e praticar todos os

J".ãi" 
"1à" 

b"rtin"ntes ao certame, em nome do proponente'

3 3 ô instrLlmento de procuração, püblico ou particular' ou Cartê Credencial (ANEXO

iir, oJr"iâL"t"i ái".panhado'de ópia dos sêguintes documentos:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado' ou ato

ónstitutivo consolidado, devidamente registrado, em sê tratando de sociedâdes

iàr"t"i"i" e, no caso de sociedades poiaçôes' acompanhado de documentos de

eleições de seus administradores, no quâl estelam expressos seus poderes para

exeicer direitos e assumir obÍigações em decorrência de tal investidura;

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

represenlante da empresa inteíessada

3.4. Os documentos de credenciamento seráo conÍeridos pelo Pregoeiro' a cada

Sessáo Pública realizada.

3 5 Aoós o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e nâo mais serão

,aiitiãã" *""ír.oonentes dando-se inicio ao recebimento dos envelopes

3.6. O cÍedenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública realizada'

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que tra'ta o subitem 3'í A falta

;;; ;;r;;;a";"mente impedirá que o representante da licitante se maniÍêste ou

à"ponà" pet" t"pt""entada durante o processo licitatório'

3.8. A liciiante que comparecer representada poÍ seu sócio ou dirigente fica

;;;"";;;;;; cr-eienciamento "' á""" ;; que trata o subitem 3'í'-devendo

loHff;:"Jü ô;j;;;; ;il" ãe cópias oos aocumentos indicados nos subitem

3.3 alínoas "a" e "b".

3.9. Não seíá admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa

À nem de um mesmo representante para mais de uma empresa'

3.10. Os licitantes deverão âpresentar DeclaÍaçáo' em separa-d,9^d^:s envelopes' de

enouadíamento no art. 3o oa t-er õàmpteÃentat n'.' 14712001- -l:--*"o 
d"

il;."o'#;ãJ""..j ;.Ji""" o" p"q'"- pãn" e também para as coopêÍativasl '

"àãiãirã,ã"r" 
constate do Àn"*J lr ãã"r" Edital' A não entrega da referida

ilJã'r;;; il;;,t;u" à Li"itante optã' poi nào utilizar os beneíicios previstos na Lei

Complementar n". 14712001.

3,10'l.AsMgEPP/cooPdevêrãocomorovâradeclaÍaçãodoitêmanlerioÍ,devendo
ir"',""; ;;-.;";úÉleÉi à c"'tiaao a" Enquadramênto como ÍliicÍo^6mpÍesa ou

Emorêsa de Pêquêno Porte. somenãpara eftito do a'sposto nos arts 43 a 45 da L€i

ilffi;#r-;"';;ã'i." tatiirióoa emitida nos rermos do art' 8" da lnskuÇáo

NoÍmativa do Departâmento N""'onáiàJ n"gi"tto do comercio - DNRC-n" 103 de

ãõlôiâôor, i"r" h"sistro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou contrato

Social das p;oponentes pertencentes a esta categona empresarlar'

3.1 '1. Os Licitantes deveÉo apresentar a declaraÉo exigida no item 7'3 6'

3.'t2. Da Ordem dos PÍocedimentos:
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ãjZl i 
""ssão 

d. 
""rtar,* 

obseruará os seguintes procedimentos:

a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
cl Da entreoa dos EnveloPes
àilrtg"..iro. cr"".iflcação das Propostas de Píeços ê Fase de Lances:

ei Do-benefício às microempresas e empresas de pequêno porte

f) Fase de habilitaçáo
o) Fase Recursal
Ãj Da noequaçao oa Proposta de Preço

,í. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de HabilitaÉo deveráo ser apresentados

pessoalmente pelo representante "ieàenciaoo 
no local dia e hoÍa acima

mêncionados, em 02 (dors) 
"n'"'op"i- 

ãpá"ot' distintos devidamente fechâdos e

rubricados no Íecho e contendo em 
"ua"'p"'te" 

externas.e frontals' em carâcter€s

aã"iããàà" ãre, a" razâo socialdo licitante' os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIÂL NÔ OOí/2Oí9

&ã"Ãã-üóiiÃõôá;àõin§iio penmrNENrÉ DE LrcrÍAçÃo - cPL

LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA:281022019
NOÍÚE DA ÊÍÚPRESA LICIÍANTE

#ff H.-9ZPARÂ HAB. LrrAçÃo
PREGÃO PRESENCIAL NO OO1/20í9

ãâã"Ãã-LiiiifiôR;àôüri3no penrurNENrE DE LrcrrAÇÂo - cPL

LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DAÍ N 2A10212019
NOiIIE DA ETUPRÉSA LICITANTE

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

4.3. Após a entrega dos envelopes' aquele indicado como 'DOCUMENÍOS DE

HAB|LITAÇÃO' será rubricado p",o Ér"iàãirã. equipe de apoio e os representantes

credenciados das licitantes'

4.4. os envelopês dêveÍão conter' obrigâtoriamente' a documentaÉo em original ou

cópia previamente autenticadê pt áiotiá ""túi"nte 
ou Por,servidor da cPL (até

vinte e quatro horas antês o" tt"t;lião- ai 
"ãrtâme)' 

ou publrcaçao em órgão da

imprensa oficial.

4.5. As propostas que nâo âtenderem ás êxiqências do presente Edital ou que forêm

omissas ou apresent., n'"g'''no"d"Jãu-áã"itái ""p"i"" 
o" diílcultaÍ o julgamento'

seíão desclassiÍicadâs.
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4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas viâ postalou entregues em

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

4.T.lndependenlementededeclaragãoexpressa,asimple-sapresentaçãodaproposta
implicaá a submissão às normas constantes da legislaçâo que rege a maléria e ao

presente Edital de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma),via' 
-impressa 

em

;;;"i ti.b;;à; áá ti"itànt". em lingua portuguesa salvo quanto.as expressoes

técnicas de uso conente, ,". ","nou" 'á"u'"; 
ou entrelinhas' devidamente datada'

àr"úãi:"ãrrúii""0"" toáas as folhas pêto representante legal do licitante proponente'

com o seguintê conteúdo, de apresentaçáo obrigatória:

a) Número do Pregão. razão social do proponente' número do CNPJ/MF endereço

ão.iáià. 
-t"r"ron"] 

rax e endereço eleirônlco (e-marl)' este último-se houver' para

#iil,;;1ãm; oãoos ú.ncatôs t"is ào'o' no'" 
" 

número do Banco' agência e

conta corrente paÍa fins de pagamento:

b) Nome completo do €sponsável pela assinatura do contrato' números do CPF e

Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

Ç) Descrição completa do obieto da presente Ícitaçao' com indic€-Éo do LOJE e ITEIVI

côtâdos. em conformio"oe "o. 
us ""p'Jiiiàiá"ifá 

r"'to a" ieferência - ANExo

I deste Edital;

d) Preço unitário e o valor total da p'oposta Nos preços propostos, 
-de.verão 

estar

,,"iljãã". ãiàÃ oà rrcro. todas as desiesás e custos. como por exemplo: lransportes

iributos de qualquer natureza 
" 

too"ããL"p"tà"' diretas ou indiretas íelacionadas

com a execuçáo do objeto da pÍesente tcitaçãoi

f) Prazo de validade da proposta: náo inÍerior a 30 (trinta) dias' a contaí dâ data da

sêssáo de abêrtuía dos EnveloPes:

g) Prazo dê execução: de acordo com Têrmo de Referência'

s1)Apósasoricitaçáod:I:l!"Tif;il,:PJ:ln'â?àt""Jil:J*'""3i%ffi$',":":
dos itens constantes na mesma, em I

consecutivos, em uma única 
","pã]-ino"p.Àá"nt"mente 

do quantitativo ê valor

solicitado.

5.2. Não sêrá admitida @tação distinta prevista neste Edital-

5.3. O preço ofertado peímanecerá fixo e irreajuslável' , I
5 4 A aorêsentaÇáo da proposta ,.fiiÀri ná plena aceitaÇâo, por parte do licitante,

ãr" 
"onáiç0"" ""i"o.lecidas 

neste Edital e seus Anexos'
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5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às pênalidades do Decreto

Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitido§ da proposta ou

r,àràãÃà"i" cotadoi, serão coniiderados como inclusos nos preços' nãÔ sêndo

àn"iJ"iàao" pleitos de acréscimos, a es§e ou qualquer título' devendo os serviços

ser íornecidos sem quaisquer ônus adicionais

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas

il ;;;; í;"ç. ;i;úài ior r-oràe toãa" 
'quái"" "p'à""ni"oas 

com pre§o§- até í096

{dezDorcento)supenores,dispostosemordemcrescente,paraqueosrepresêntantes
ieõa-iJ àai ri",tánt.i paíticipem da etapa de lances verbais'

6'2,QuandonãoforemidentiÍicadas,nomínimo,trêspropostasêscritascompre9os
em conformidade com o deflnido no subitem anterior' o PÍegoeiro faÍá o ordenâmento

ü:ilffiã];êria;, ate o maximo aetres' colocadas em ordem crescênte' quaisquer

fi; üil ;;;;iàã ulrãrtrdo" "onro-' 
o disposlo no DecÍeto Federal'

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores será dada

^Â^.t',ni.lâ.|ê ôârâ nova disoutâ, pot rnãio aà t"ntt" verbâis ê sucessivos dê vâlores

;ffii;:;;;Ã;."*, para a escolha da proposta de menor valor'

6.4. Não poderá haver desistência dos lances oÍertados'

6.5.oemoateentreduasoumalspropostasdepreço'seráíesolvidoporsorteioem
áiá pUUri"d, *, 

" 
p"rticipação de todas as hcilantes'

6.6.Encerradososlances,asproPostasdemicÍoompresaedeempfê3asdo
pêqueno porte que se encontrarem n"l"it<ã 

"te 
5% ac]ma do menor preço seráo

consideradas empatadas "o, " 
pn'"ú colocada' devendo estas- proponentes ser

convocadas na ordem de classific"çaol u]'" n" t'ttá a" outra' paÍa Íazer uma única e

fril;;l';ã, l;;.ior; da primeira colocada' visando o desempate'

6,6'1'ADlica-seodispostoneste|temsomentenocasodapropostainicialmentemais
;# il!:ff;;" ";;'tãi 

sido 
"p'e"tntud" 

por microempresa ou empresa de pequeno

porte

6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais.bem ctassificada poderá

apresentar uma última ot"'tu, ootiõ'-rJ'l-JÃãnie' interior à proposta do primeiro

colocado. situaÇâo ". q,", 
""no'ou'"ã"-"iiieniàs 

haoilitatorias e observado o valor

;:iH'Já p;;;;*aüçaà, s"'a 
"al'ãicãàõãm 

seu favor o otjeto dêste Presão;

6.ô.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais

bem classificada, na forma da "'o"lãoiiát 
anterioi' o pÍegoeko convocârá os
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ii-nantes ,"ranesce"t"" qre po.enlura se enq,.radrem na sitúaçáo descritâ nesta

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

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microemprêsas ou

emoresas de oequeno po(e que se encontrem no intervalo estabelecido nesta

"àíJiiãã, 
t págd"iro fará um sortero, definindo e convocando automaticamente a

,encedora para 
"presentação 

da oíerta final do desempate:

6.6.5. O interessado que nâo apresentar proposta dêcairá do direito previsto na Lei

Complementar no 14712001 ;

6.6.6. Caso não haja intêressados em exercer o direito de preferência' o procedimento

licitatório corrêrá seu curso normal.

6.s.OPregoeiroexaminaíáaaceilabilidadequantoaoobietodapíopostacomo
íã*i 0."õ, **.rme deÍinido neste É;rtal e seus Anexos decidindo motrvadamente

a respeito e divulgando o resultado do julgamento'

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

," "]rrc*ã" "oit"rícras 
para efeúo;e habitrtação Caso contrário o Pregoeiro

:;,;il:;;; ;;;;;;lJ;ü;"i"" na ãroem oe'crassiticaçâo' até €.apuraÇão de

;;; ;''ô;; fr" 
-"ú0" 

a todas ai exigência-s constantes deste Edital' sendo o

iesp"ctiuL ptoponente declarado vencedor nessa fase'

6.lo.Verificando-sediscordânclaentreopreçoUnltárloeototal-daProposta
i;ii"r#ràã'0r*ar.ol "ãnjo "ottig'ao 

o preço total' ocoríendo divergência entre os

válores numéíicos e os por extenso, pr'"ãJ.iürao os últimos, independentemente de

cônsulta ao licitante.

6.,11'casotenhaocorridolance,aPropostadePíeços,ajustadaaolancefinal.deverá

"àl'á,ãiáãrãàà "Jêiiaa 
câmara, nã pàá a" ld tquá"ntã ê oito) horas' contado

da lavratura da ata.

6.12. Serâo desclassifrcadas aquelas propostas que

ã.i;.i-õ;";;;6", vatores acima oo'màximo estabelecrdo no Edital' englobando

itens e valor global;

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

6.12.3. Forem omtssas ou as quê apresentem irregularidades ou Íalhas capazes de

dificultar o julgamento:

6.í2.4. Que contenham preços maniíestamente inexequiveis' assim considerados

ãqr"r""-Àr" "áã 
venham'a t"t à"Áánitr.uoo sLra viabilidade por meio de

documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no

mercado.

Aoós a fase de lances. s91á encerrad? -a- 
gLap?-ç9ÍÍD-eJ'!iY!LP ordenadas às
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6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva

fi"itànt" a."àt"no., as exigências habilitatórias, será exâminada a oíerta seguintê e a

"rà-""àiiroifia"o", 
procedúa à habilitaçâo da licitante que tiver formulado tal proposta'

Àa ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que

atenda às condiçôes deste Édital.

?-í
dil

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente

de menor preço, no §entido de que §eja obtido o

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

ocorrênciasrelevanteseque,aofinal,seráassinadapeloPregoeiro'pelos
;;;;;i"" ;;;;ile ae apoio e petos representantes dos proponentes presentes'

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

3leeçqouada ao uttimo tance, no prazo de 02 (dois) dias' contado da assinatura da ata de

sessão.

6.16.'l.Osdocumentospoderão§erremetidospormeiodigital'podendoser
solicitados em
;;à;;;ã ;;r. cópia autenticada a qualquer momento' em prazo a ser estabelecido

pelo Pregoeiro.

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

encaminhados ao óÍgão licitante'

6.í6.3. O licrtante que abandonar o certame delxando de envial a d-ocumentaÇão

Iil;;#J;;;;;ài"à o"'"r'""ir'JJào e suleitar-se'á às sançóes previsras nêste

Edital.

6.16.4. O Pregoêiro p odeá fixat ptazo pata o reenvio do anexo contendo a plãnilha de

ãoripo"lçao i" preços quando o preço tolal oleÍlado for aceilável' mas,os oreÇos

unitáÍios que compõem necessúem iã-"i'àià" "át "a-es 
estrmados peto ÓnoÃo

LICITANTÉ. o aiuste dá proposla n"o-ioããà i'pti"ut 
"umento 

do seu vâlor global'

6'16'5.SerádesclassiíicádaapropostaquenáocorrigiÍoUnãojustiícareventuais
inegularidades apontadas pelo Píegoêiro'

6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços

,"iü4""'itr" rrãnãÃG oÚ"'"*ànao-""'1"ptnas se houver divisão em lotes ou itens)

e) Como limlte máximo o valor gtobal final ofeÍtado' desde que os preços unitários

;l;;;j";;";;; ou i!,.i" uo'" p."ço= unitários da proposta inicial;

bl A oossibilidade de negoclaçáo com o proponente vencedor visando a reduçâo de

ãíáiJ","itàrú" p"* qútquér um dos rtens Individualmente; e

com a licitanto dêtentora da proposta

melhor preço.
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dar-se-á Pela somatória

dos preços unitários dos itens dâ proposta, multiplicados por suas Íespectivas
quantidades.

7. DA HÂBILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue êm 0í (uma) via, em

envelope devidameÁte íechado e ru'bricado no fecho, identiflcâdo conforme o indicado

no item 4.1 deste Edital.

7.'1.1. As declaraçôes e outros documentos julgados necessários à habilitaçao'

produzidos pelo proprio licitante, deveráo conter data, identificação e assinatura do

titular da empíesa ou do seu representante legal.

7.2. Enceüada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à

abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaçáo do licitante que

apresentou a melhor proposta, procedendo â sua habilitação ou inabilitação'

7-3. A participação no presente procedimento licitatório requer a aprêsentação de toda

a documentaçãà comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

7.3.1. Habilitação Juridica, que será comprovada mediante a apresentaçâo da

seguinte documentação:

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

b) aio constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas

alteraçôes, devidamente regislrados em se tratândo de sociedades empresariais e' no

caso áe sociedade pot açãe", acompanhado dos documentos de eleição de seus

atuais administradores;

c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro

iivil das pessoas Jurídicas ou cartório de Regisko de Títulos e Documentos)

acompanhado da prova de Diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou so-ciedade estrangêira em

funcionamentonoPâÍseatoderegistÍoouautorizaçãoparafuncionamentoexpedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir'

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentaÉo dos

seguintes documentos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pêssoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintês Estadual ou iilunicipal' se

houveÍ, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o obieto contratual;
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?321Jrova de regulandade ptante a Fazenda Federal, E§tadual e L4unicipal do

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão conjunta Positiva com

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradõria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)' que abrange, inclusive, as

contÍibuições sociais previstas nas alíneas a a d, do patágÍaÍo Único, do art í 1, da Lei

no 8.2í 2, de 'Í991;

a.1) O licitante poderá, em substitulçào á certidáo menctonada na alínea c1,
apresentar as seguintes certidóes coniuntamente. desdê quê tenham sido.expedidas
uie o dia z de iovembro de 2oo1 e estejam dentro do prazo de validade nelas

indic€dos: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeito negativ!
reÍerente à ContribuiÉ;Previdenciária e às de Terceiros' expedida pela Secretâíia da

Receita Fedêral do Biasil (RFB)e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relâtivos a

Trabutos Federais e à Díviàa Ativa da Uniáo, ou Certidáo Conjunta Po§itiva com efeito

negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB)e PÍocuÍâdoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazênda Estadual: aprêsentaçâo da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em

dívida ativa), ou certidáo Posiiiva com eÍeito de Negativa, do lmposto sobre

õp";çó;" relativas à ckculaÉo de lúercadorias e sobre Prestaçôes de Serviços de

iãnip'ort" lnterestadual, lnte;municipal e de ComunicaÉo - ICMS, expedida pêla

Secreiaria de Estâdo de Fazênda, ou, se Íor o caso, certidão comprobatória de que o

licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

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

divida ativa), ou certidáo Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre.Serviços

a. Or"lquéi Natureza - ISS, ou, sê for o caso' certidâo comprobatória de que o

licitante, em razão do objeto sociat, está isento de inscrição municipal:

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perant! a Justiça,do,-Trabalho'

íediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (CNDT) ou da

Certidão Positiva de Dãbitos Trabalhistas com os mesmos eÍeitos da CNDT'

7.3.3. As microemPresas e empresas de pgquêno portê deverão-apresentar toda a

à""r."^üça"ãigiaá fara efeito de comprovâçao de regularidade fiscal.relacionadas

no itêm 7.á.2. ."imo qr" esta apresenie alguma reskiçâo, assegurado' todavia' o

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento êm que o

ã,"pã*.t" rL Ject"raao o venóedor do certame, pronogável por ig-ual periodo' a

;riterio da adminiskaçâo pÚblica, para a iegulanzaçào da documêntâçâo' pâgamênto

ilü;ir;;;ü;;áêúi[o ã àÁi!"ao de ãventuais certidões nesativas ou positiva§

com eÍeito de certidáo negativa (art 42' §1", LC 123/06)'

7.3.3.1. Este benefício será concedido somente às empresas que atendeíem ao

disposto no subitem 3'10 deste edital.
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7.3.3.2. A não-regula rizagão da documentaçâo, no prazo previsto neste itom 733,
implicará em aecaOencià do diÍeito à contrataçáo, bem como a aplicaçâo da

suspênsâo 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 classificaçáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação

7.3.4. Oualificaçãg Econômico-Finanqeira, que será comprovada mediente a

apresentação dos seguantes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social' iá
eiigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou

baÉnços provisórios, em quê estejam registrados os valores do ativo circulânte (AC) e

à" p"'""irã circulante (Pi), de modo a-extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC)

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

a.l) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1'0) em qualquer dos

índíces referidos acima. deverão comprovar o capital minimo ou patrimônio líquido

igual ou superior a dez por cento (10%) do valor e§timado da contrataçáo

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempÍeendedor individual (art'

18 da LC 12312006 cÃ an. 1.179, § 2" CC) e a§ Micro e Pequenas Empresas que

propuserem habilitaçâo em licitações cuio os objetos sejam para o foÍnecimento para

i,áÃt" 
"ntr"su 

ou'para locafo de materaais (art 3'do Decreto Federal no

6.204t2001),.

a.3) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprjr a exigência

à"ãt" 
"uoità. 

mediante a apresentaçáo do Balanço de Abertura, acompanhâdo do

á"i"rço Éàtri.""ia e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês

imediatamente anterior à data de apresentaçáo da proposta.

a.4) Serão considerados aceitos como na Íorma da lei o balanço patrimonial e

demonstraÉes contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário Oflcial ou;
ll. Publicados em iornal de grande ciÍculação ou;

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

lV. Poi cópia do Livro Diário, dêvidamentê autenticado na Junta comercial da sêdê ou

domicíio àa licitante. na forma da tN n'65 do Departamento Nacional do Registro do

Comércio - DNRC, de '1' de agosto de 1997, art. 60, acomPanhada obrigatoriamente

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

óiario, p"r" cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio' fica dispensada a inclusão' na

ãoiumJntaÉo, a'os fermos-de Abertura e de Encerramento do Livro em questão'

V. Sistêma Público de Escrituração Digitâl - Sped - Contábrl (Decr€to- Fêderal no

ániúiooíl: ú termos do art 26 da ln;tíução Normaliva RFB no 78712-001' devendo

ãpiã""r,t", ãtoiao. aocumentos, devidameÁte assinados, na ÍoÍma do § 5" do art 10

da lnstrução Normativa DNRC n' 107/2008.
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b) Certidão Negativa de Falôncia ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa iurídica, com data não
excedêntê â 60 (sessenta)dias de antecedência da deta de apresentaçáo da proposta

de preço.

7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a) ATESTADo de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis
com o objeto destê pregão.

7.3.6. Declaraçâo Unificada que constará

a) Declaração de que não êmprega menores dê dezoito anos em trabalho notumo
perigoso oú insalubie e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo

na ciondição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conÍormidade com o disposto

na da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste certame

inclusive na vigência contratual, câso venha a ser contratado.

c) OeclaraÇão de elaboração independente de proposta.

d) DeclaraÇáo da condição se é ou não l\,4EIEPPICOOP.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da

Adminisiração Pública Federal ou de outros Estado§, substituirá os documentos

enumerados nos subitens 7'3'í ("a", "b", "c" e "d") e 7 3'2 ("a" e "b)'

7.5. Não haverá apresentaçáo de amostra pÍévia ao contrato'

7.6. Não serão aceitos pÍotocolos de entrega ou solicitação de documêntos em

substituiÉo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos'

7.7. Se a documentação de habilitagao não estiver completa e correta ou contrêriar
qualquer dispositivo áeste Edital e seus Anexos' poderá o Pregoeiro considerar o

proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados devêrão êstar em nome

do licitante, com indicação do nÚmero de inscriçâo no CNPJ

7.9- Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverâo ser entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa, eÍetuada por tredutor
juiàmãntaOo, e também dévidamente co;sularizados ou registrados no cártório de

títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira' mas emitidos em língua portuguesa'

também

dÊ1
\t/

::H
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deverão ser apresentados dêvidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

7.'11. Em se tratando de Íilial, os documentos de habilitaaão jurídica e regularidade
íiscal deveráo estar em nome da filial, excêto aquele§ que, pela própÍia natureza, são

emitidos somente êm nome dâ matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados. necêssários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de

cârtório competente, óu publicação em órgão da imprensa oficialou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para coníerência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio'

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documêntaçáo ê proposta

enviados via postal ou entregues em outros setores que nâo seja o espêciícado no

Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabêlecida em lei,

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

(noventa)dias.

7.15. A declaraÉo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação' à
conformidadê da pÍoposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno portê sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital'

8. DA IMPUGNAçÃO OO ATO CONVOCATóR|O

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato

convocatório do Pregão ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento

das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação contra o pÍesente Édital será processadâ e

julgada na forma e no-s prazos previstos na le!§hleot deir'endo ser entregue

ãiãtamente na coMlssÃo PERMANENTE DE LlclTAÇÃo - CPUPmÂAP, na Rua

Conego Ne§tor no21s-Cenko, CEP: 65.550-000, Sâo Bernardo/i'íA, nâo tendo efeito

suspensivo.

8.'1.2. Acolhida a petiçáo 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 petição contra o Ato Convocâtório, será designadâ nova data para

realizaçâo do certame.

8.4. A entrega da proposta, sêm que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitaçâo, por parte dos interessados' das

condições nele estabelecidas.
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9. DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do Pregoeiro neste procêsso licitatório, poderá o licitantê, ao flnal da
sessáo pública manifestâr, imediata e motivadamente, a intenÉo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razóes de reconer'

9.2. A Íalta de maniÍestação imêdiata e motivada de interpor recurso, no momento da

sessão destê Pregão, importará na decadência do dirêito de recurso e adiudicação do

objeto pelo Pr€goeiro ao vencedor.

9.3. Caberá ao licitante juntar os memoraais relativos aos recursos registrados em Ata

no prazo de 03 (três) dias útêis, contados da lavratura da citada Ata, nos câsos de:

a) Julgâmento das Propostâsi

b) HabilitaÇão ou lnabilitação da licitante.

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

dos concorrentes, ficâm desdê logo intimados a apresentarem contra razões também

em 03 (dias) úteis, contados do téÍmino do prazo de apresentação das razões do

recorente, sendo-lhês assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo

tegal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem 8.í.1, terá efeito

su;pensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamênto'

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devldamente

informado, à consideraçáo do Presidente dá Câmara Municipal de São Bernardo
que profêrirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento'

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a rêgularidade dos atos

procedimentais, o Presidente da câmara Municipal de São Bernardg poderá

iromologar estê procedimento licitatório e determinar a contratação com a ljcitânte

vencedora.

í0. DA HOMOLOGAçÀO E CONTRATAçÃO

10.1. Adiudicado o ob,eto da licitação à êmpresa proclamada vencedora,.a autoridade

competeáte, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a

contrataçáo com a licitante vencedoía.

10.2. Após a homologaçâo do resultado da presente licitaçáo, a câmara Municipalde
São Bôrnardo convocãrá a empresa adludicatária pãra, no prazo máximo de 05

i.iÃol ãi." JtÀis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANExo lv'
àaaptáoo a proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo

das sançóes previstas no artigo 81 dâ Lei n. 8 666/93.
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10.3. O prazo da convocação podeíá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocoÍa
motivo justiíicado e aceito pela AdmrnrstraÉo.

'10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçôês
estabelecidos, o Pregoeiro convocârá os licitantes remanescentes para
reapresentarem os seus Documentos dê Habilitaçâo, devidamente atualizados, nos

termos do itêm 7 deste Edital. em sessão pública, a se rcalizat em hora e local
previamente informados, na qual o Pregoêiro examinará a oferta subsequente'
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vêncedor e elê adjudicado o

objeto do cêrtame.

10.5. A recusa injustiÍicada da licitante vencedora êm assinar o Contrato, dentro do
prazo estabêlecido, caracteriza o descumprimento totâl da obrigaÉo assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

'10.6. O proponente que vier a ser contratado Ílcará obrigado a aceitar' nas mêsmas

condjções iontratuais, os acréscimos ou §upressões que se Íizerem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologagão do resultado desta licitaÉo não implicará em direito à

contratação.

rí. DAS CONOTçÔES DE PAGAMENTO

11.'1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Cámara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscale atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS' CNDT,

FGTS e Certidão de Regularadade com a Fazenda Fêderal.

'l'1.2. Não serão eíetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de

liquidaÇáo de obrigaÉes em virtude de penalidades impostâs ao proponente ou

inadimplêncaa contrâtual.

í2. DOS PRAZOS E CONDIçOES DE EXECUÇÁO DO OBJETO CONTRATADO

12.1. O contrato rêsultante do procêsso licitatório terá vigência alé 3111212019
contados à partir da assinatura do contrato.

12.2. O plazo de exêcuçâo se dará de acordo com o Termo de ReÍerência.

12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser iustificada poÍ escrito e previâmêntê

autorizada ieta clamara Municipal de Sào Éernardo, devendo a solicitação ser

encaminhada até 15 (quinze) dias anterioÍes ao vencimento do prazo dê execução

estipulado.
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r3. DAS SANÇ S ADMINISTRATIVAS

'13.1. Em caso de atraso injustificado na êxecução do contrato ou pela inexecução

das condiçôes estabelêcrdás. ou execuçào insatisfalóJia- da- Pre§laçâo do serviço

ãtrá"ãi, oãi""0"" e outras falhas sujãrtar-se-á a CONTRATADA às sêguintes

penalidades:

'13.1.1. AdveÉência por escrito sobre o descumprimento de conlÍatos e outras

áÚriô"ç""" ã""rÀiJ"s e a determinação de adoção das necêssárias medidas de

correções;

13.'1.2. iilulta, aplicada nos seguintes limites:

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

valor do serviÇo náo realizado;

b) 20% ívinte por cento) sobÍe o valor do serviço não realizado' no caso supeÍior a 30

(tiinta) dlas. com a consequente rescisão do contíato'

13.1.3. Suspensâo temporária parâ parlicipar em licitaçáo promovidas pela CâmaÍa

i,rrii.iôâi.r"-ôa. e"rnarao e impeOiÀenió à" contrat"i con] 
" 

Administração Pública

ffi;ijJ"], ;"i"-;;;oãliJz tJoi"t "no" 
nos termos da lei Federal no 8'666/s3'

'13.1.4. Dêclarâção de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos

com a
AdministraÉo Pública. pelo prazo previslo no

cumpra as;ondições de reabilitaçào: e/ou

13.1.5. lmpêdimento para paítrcipar de licitaÇâo e assinaÍ contratos com o Município

;;il il;;"á;;ê ;ic.inco1'anos e descredáriciamento do cadastro de Fomecedores

por igual prazo.

13 2 As oenalidades aphcadas à CONTRATAoA serão registradas no Cadastro Geral

á. ioinei"oàr."" aa cámara Municipal de São Bernardo'

13.3. Se o valor das multas não íor pago ou depositado na Conta Única do Tesouro'

"ãiã 
ãto.ãti"".""te descontado ãe qualquer fatura ou crédito a que a

CONTRATADA vier a fazer jus.

t4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

'14.1. As despesas com a execuçáo do presente Contrato no exercício de 2019

correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:

01 031 0o2o 2107 0000 3.3.90.39 00

í5. DAS DISPOSIçÔES GERAIS

inciso anterior ou até que o contratado
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15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, farão parte integrante do Contrato, independentementê de transcrição.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoçáo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçáo do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública; e aindai

'15.2.'1. Solicitar aos setores competentes a elaboraÉo de pareceres técnicos
dêstinâdos a fundamentar as decisões;

15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, sanar erros ou falhas que não

alterem a subitáncia das propostas, dos documentos e sua vaiidade jurídica, mediante

despacho
íundâmentádo ê acessível â todos os interêssados; e

'15.2.3. Relevar omissões puramente formais obseÍvadas na documentaÉo e na

proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e náo comprometam a lisÚra da

licitação.

15.3. Qualquêr pedido de esclarêcimento êm relação a eventuais dúvidâs na

interpretação do presênte Edital e sêus Anexos, dêverá ser êncaminhado, poÍ escrito,

ao ir"goéiro da comissão Permanênte de Licitação - cPL da cámara Municipal
de São BeÍnardo, por ê-mail no endereço eletrônico col.saobemardo(Oomail com, ou

entregue diretamente nâ própria Comissão, situada na Rua Conego Nê§tor nÔ215-

Centro, CEP:65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sêxta-Íeira, no horário das

08:00 às 1'1:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas 6m consideração pelo Pregoeiro, quâisquer 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 hipótese alguma serão aceitos entendimentos veÍbais quanto ao edital, como

também pedidos ou consultas formuladas via e-maal

c) Os esclarêcimentos às consulentes serâo comunicados a todos os dêmâis

interessados que tenham adquirido o presente edital.

15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal dê São Bernardo, o direito dê' no

interesse da AdministÍação, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte,

a prêsente licitaÉo, dando caência aos participantes, na forma da legislação vigênte'

15.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.

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

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente trânsferida
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para o primeiro dia útil subsequênte, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicaçáo do Pregoeiro em contÍário.

'15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em

dias de expedaênte na Câmara Municipal de São Bernardo.

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

aÍastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualiflcaçáo e a

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão públicá de

Prêgão.

15.9. O resultado dêsta licitêção será comunicâdo no mesmo dia do iulgamento' sê

proferido no dia da abertura, ou mediante publicáÉo nâ lmprensa Oficial'

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitaÉo, por motivo de

inieressà puotico, ou anulá]a por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquêr de

suas fases, devidamente lustificado, dando ciência aos participante§, na Íorma da

legislação vigente.

'1.5.10.'1. Os licitantes náo terão direito à indenização em decorÍência da anulaÉo do

piãáJirento riiit"tório, ressalvado o direito do contratado de boa-Íé de ser ressârcido

pelos encaÍgos que tiver suportado no cumprimento do contrato'

15.11. Os proponêntes são responsáveis pela fidelidade. e.. legitimidade das

informaçóes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo'

15-12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demâis disposiçóes constantes dâ Lêi

F;deral no 10.520/2002 e subsidia amente da Lei no 8.666/93'

15-'13. A Contrâtada deve cumprir as normâs de desenvolvimento sustentável (aÍt 30'

Lei Federal n" 8.666/93)

'15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados n-a Comissão
per.anente au Licitação - CPL, locallzada na Rua Conego Neslor -no215-Centro'
cÊi, os.sso-ooo, Sâo Bernardo/N4A' de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00

á" tt,OO tor"", onde podêrão ser consultaàos graturtamente ou obtidos .mediánte 
o

àAi,ir""t da importância de R$ 30'00 (tri;la reais), realizado exclusivâmente

através de Documento de Arrecadaçáo lvlunicipal - DAM'

15.'15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá

notificaçáo e ainda comunicar qualqueÍ mudança posterior, sob pena de reputar-se

válida a notiÍicaÉo encaminhada ao endereço fornecido'

15.16. São partes integrantes deste Editalos seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial
ANExO lll - Modelo de Declaração
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ANEXO lV - Modeto de Proposta Comercial
ANEXO lV - Minuta do Contrato
ANEXO Vl - Declaração de ConÍldencialidade e lmparcialidade

São Bernardo (IíA), 12 dê fevereiro de 2019

RENATA LIMA FERREIRA
Preooeira OÍicial

da Câmara lruni;ipalde São BernaÍdo/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO OOíÍ20í9 - CPL

ANÉXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Oí - OBJETO:

1 '1. ContrataÉo de sociedade de advogados para prestaçâo de

serviQos iuridico§ de atuação consultrva e contenciosa com atendimento personâlizado

á Câmara lvlunicrpal de São Bêrnardo/MA'

O2 - JIJSTIFICATIVA:

2 1. O presente Termo de Referência tem por escopo a rcalizaÉo de

licitação, visando contratar serviços profissionais advocatícios para atuaÉo consultiva

e contenciosa, sem exclusividade, para patrocinio de demandas administíâtivas e

,oiài" ã" 
"tàr""|" 

àa câmara ruuniJpai oe são Bernardo/MA' conplementando as

atividades da assessoria iuridica comlsslonâda lâ exlstente' sendo seus serviços e

ãirà-o?" *ü."1,4"" , geráncia da Presidência da câmara de vereadores'

2-2. A contrataçâo de um serviço jurídico especializado visa um melhoÍ

funcionamento da máquina Administrativa' tenaá assim uma mão de obra qualificada

para qúe se possâ obter metnores resuttaaos nos Procedimentos administrativos da

Câmara Legislativa.

2.3. Considerando que os princípios constilucionais basilares da

Administraçáo Pública devem ser otservados e obedecldos poÍ todos os entes

públicos, de acordo com 
" 

lnt"'pr'"táiãÀ dos artigos 131 e.132 da,constituiÇão da

República Federativa gt"sittna, con;-tit'"ionalmenL Íoi regulamentada a carreira dos

Advogados Gerais da Uniâo e Procuradores dos Estados e Municipios' sendo omissa
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quanto à Procuradoria Municipal.

regulamêntar sobre o tema.

ÃGfi-*íiiã.cabe 
""da ""te 

municipâl legislar e

2.4. No presente caso, a Câmara Legislativa l\4unicipal' como muitos

outros Câmaras de vereadores, apesar de possuir no seu quadro oÍganizacional a

as§essoria em cargo dê comissáo, a mesma não dispôe em sua estrutura suporte

necessário em quaitidade e qualificação de profi§sionais para atender a demanda de

consultiva e contenciosa; especialmente a quantidade potencial de lides' que possam

envolver ações náo somente na sede do lúunicípio, mas também em outras comârcas'

03 - DAS ESPECIFICAçOES DO OBJETO

3.1. Pessoa jurídica: com expeíiência na área Consultiva e

Contenciosa, para a Prestação do§ seNiços de Consultoria Técnica e Assessoria

Jurídica.

3 2. Especializaçâo: o escritório deverá seÍ especializedo nâ

prestaçáo de serviços de Assessoria Jurídica a órgãos públicos' o que seíá

comprovado mediante demonstrâçao de êxperiências anter'orês através de Atêstado

de Capâcidadê Técnica.

3.3 Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipê técnica

com especialização em Assessoria Jurídica a órgãos pÚblicos' devendo o Escritório

olp"r-ã" úr" ,eno", a1 01 (um) deles pós-graduado em pelo-m-enos, uma das

""'Jrn,." 
í""" Direito Público, Direito civil ou óireito Processual civil' e; b) 0'1 (um)

"ãiilrp"rien"," 
como controlador ou Pregoeiro ou Assessor Jurídico ou GêstoÍ de

óoitãü" 
" 

conuenios na câmara do responsável técnico. os integrantes da equipe

técnicadeverãopossuirvínculoformalcomoEscritórioprestador,sejacomo,sócios,
empregados, associados ou autônomos

3 4. A pessoa jurídica deverá ter Registro na Ordem dos

Advogados do Brasil' SeÉo do Estado do Maranhão' incluindo também os membros

da equipe técnica.

VALOR
TOTAL
ÉSTIMAOO

VALOR
MENSAL
ESTIMADO
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4. DELIMITAçÃO DO OBJETO

coordenar, orientar e executar atividades inerentes à

à consultoria jurídica da CIVSB

RS 83.333,30R$ 8.333,33

-ontrataçao 

oe socieoâde de advogâdos

pera prêstação de serviços jurídicos de

aluação consulliva e conienciosa com

alendimênlo pêrsonalizado à Câmara

Municipâl de sâo Bernardo/lviA.

4.1. DESCRIçÃO SUÍtÁRlA DAS ATRIBUIÇoES

4.1.1. Supervisionar,
represêntação judiciâl e

4.2. DESCRIçÃo ESPECíFICA:

4.2.1. Emitk pareceres jurídico§ sobre a legalidade dos atos administrativos,e direitos

" l"uã" dls servidores da CMSB; - irestar assessoria à Mêsa Diretora e às

oi*rsa" uniaao." organizacionâis oa ôN,lss, com relação à juridicidâde das

pàp"Joo* e projetos legi§lativos; - conhecer a iÚrisprudência administrativa e a

i"gi"t"çáo ou cüsa; - Acompanhar a adoÉo ou revisão de procedrmentos de normas

"o-"n"tnr"rn"" 
e regimentais; - Analisaí documentos e processos' emitindo parecer

úã"à'-- pr"""r. oiientação quanto à legalidade e constitucionalidade das mâtérias

de sua área de atuação; - Éxam'nar expeãrentes e processos' instÍuindo_os exaÍando

fàr""tr"" " 
a""p""ttos técnicos, em conformidade com as noÍmas e regulamentos; -

Eàooi"r., 
"quip" 

,ultidisciplinar propostas de politicas' dirêtrizês'-planos-dê ação e

orãf"i"" ,"f"tià. à unidade organizacional; - Auxiliar as comissões e grupos dê

trabalho relativos a assuntos técnicos de sua área de atuação no âmbito da CMSB: -
Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complêxidadel -

AuxiliaÍ no exame da conÍormidâde legal dos contratos' convênios' acordos ou aiustes

0r","","""", à CâmaÍa, opinar' pedagogicamente' em auxilio à Assessoria Jurídica

ãã Càrn"r'á, *0re providências de ordeÃ 1-uriorca aconselhadas pelo interesse público

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

Áãà" tJ""lL à L""""ori" Luilaica oa càmara e a cPL a fim de que estas possam

""Àp""nàr, 
supervisionar e controlar de acordo com os princípios da moralidade'

Lg;iiá"a", prufi"ia"oe, impessoalidade e razoabilidade dos atos da Presidência e a

defesa dos interesses legitimos da Câmara'

5. DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS E SUBCONTRATAçÂO:

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

"ui"onu"t"çro) 
por profissionais especializados na área iurídica conc€mênte ao

;;n; p;;';' dirêito administrativo e subáreas como contÍolê' accountabilíty'
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@É e gestáo da câmâra, com compÍovada

habilitação (curso certificado) de Pregoeiro, licitaçÕes e contÍatos; à sêr executado na

sede da Câmara l\4unicipal presencialmente' com atuaÉo complementar na sede de

seu estabelecimento, com a participaçáo direta dos servidores envolvidos'

5.2. Quando da contratação, deverá sêr sagnatário de teÍmo de confldencialidâde das

informaçôes.

5.3. A Contratada é responsável quanto a orientar e Íealizat as atividade§ de acordo

com os ordenamentos jurídicos, mas caberá aos agentes da Câmara executâr de

forma independente, autônoma em especial a autoria de documentos' assim como as

tomadas de decisões.

5.2. A Contíatada não poderá subcontratar tarefa§ relativas aos sêrviços contratedos

6. DA OUALIFICAçÃO TÉCNICA

6.1. Para fins de comprovação de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos

trabalhos propostos, deve-se exigir comprovaÉo, por parte do licitante' 
-de 

dispor de

uma equipe técnica com especialização em Assessoria Jurídica a órgáos pÚblicos'

devêndooEscritóriodispordepelomenos:a)01(um)delespós-grâdr-]âd-oêmpelo
,"*" rr" das seguintes áreas: Direito PÚblico' Direito Civil ou Direito PÍocessual

óirir, "; u) 01 (umf com expeÍiência como Controlador ou Pregoeiro ou Assessor

Jurídico ou Gêstor de ContÍatos e Convênios' Os integrantes da equipe técnica

d"rerao po""ui, vínculo formal com o Escritório prestador' seja como' sócios'

empregados, associados ou autônomos'

7. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:

7',1. Executar os serviços contratados com zelo, de forma a cumprií com todas as suas

obrigaçôes e a finalidadê da contrataÇão:

7.2. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos'

excluída a Câmara de quaisquer reclamações e indenizações;

7.3- Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do recebimento

da Nota da Execução de Sêrviços ê de acordo com as especificâçôes do pÍesente

Projeto Básicol

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

terceiros.decorrentesdesuaculpaoudolo,quandodaExecuçãodosServiçosem
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@onsabitidadê, quando da flscalização ou

o acompanhamento pela CONTRATANTE.

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

empregados, ou representantes, diretâ e indiretamente. ao adquirente ou a terceiros,

inclusive aos deconentes de serviços ou aquisições com vícios ou deíeitos,

constatáveis nos prazos da gaíantia.

7.6. Prestar todos os esclarecimento§ que Íorem solicitados pela CONTMTANTE'

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

§erviÇo.

7.7. Cumprir com as demais imposiçôes do instrumento convocatóÍio;

7.8. Prestar os sêrviços de forma mêticulosa e constante, mantendo-os sempre em

peÍfeita ordem e Íuncionamento;

7.9. Comunicar à CONTMTANTE' por escrito. qualquer anormalidade no serviço e

píestar os esclarecimentos necessários:

7.10. Náo transferir a outrêm, no todo ou êm parte, a execução do contrato' salvo com

prévia e expressa autorizaÉo da Contratante;

8, DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRANTE:

8-1. FornêceÍ todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da

CONTMTADA encaminhando os documentos nêcessários à adêquadâ reâlizaçáo

dos serviços.

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

prazo estabelecido neste Projeto Básico;

8.3. Repassar todas as informações necessárias para a prestação dos serviços' objeto

deste Projeto Básico;

S.4.lnformaraolicitantesobrenovasocorrênciasrêlacionadasoomaêxeouçãodos
serviços, e diligenciar nos casos que exigem providência§ corretivas;

8.5. Fiscalizar e acompanhar a execuÇão dos sêNiços.

8.6. ManifestaÍ-se Íormalmente em todos os atos relativos à êxecução do contrato' em

especial, na aplicação de sanções e alterações do mesmo
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I à realização dos

fornecimentos;

8.8. ConÍerir toda a documentaçâo técnica gerada e apresentada durante a execução

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

padrões de inÍormação e qualidade exigido§;

8.9. Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem dê âcordo

com o especiÍicado no Projeto Básico.

9. DA FtscALlzÂÇÃo Dos sERVIÇÔs:

9.1. A Contratante acompanhará a execuçáo dos serviços mediante de Íscal e gestor

de contrato nos termos da Lei.

10, DO PAGAMENTO:

10.'1. O pagamento será feito mensalmente pela Câmara Municipal de Sáo Bemardo'

em moeda corrente nacionat, mediante Transferênciâ Bancária Eletrônica' direto na

Conta da Contratada, referente ao quantitativo dos itens Íornecidos no período e

ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias, mediante a apresentaÉo da competênte

Nota Fiscal ou Fatura.

10.1.1. A CONÍMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a

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

em papel timuiado, contendo o no do processo licitatório. as informações para crédito

em conta corrente como: nome e número do Banco, nome 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' copia da nota de empenho como

também as àemais certidóes atualizadas: Certificado de Regularidade de Situaçáo do

Fundo do Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão dê Débitos Trabalhistas -
CNDT, Certidáo Nêgativa de Debito junto à Prêvidência Sociat - CND' ceÍtidáo

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

."páaia" poi órgãos da Secretaria da Receita Federâl do Brasil e da Procuradoria

Geral da Êazenáa Nâcional, e certidôes nêgativas de débitos expedidas poÍ órgãos

das Secretariâs de Fazendâ do Estado e do l\'4unicíPio

10.2. Como condiçáo para Administração eÍetuar o pagamento' a licitante vencêdora

deverá manter as mesmas oondiçóes de habilitação'

'10.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada' obrigatoriâmente

com o número de inscíiçâo no CNPJ com que foi cadasirado no depaítamento de
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cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Sâo BernaÍdo, constante ainda da

Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas Íiscais/faturas emitidas com

outro CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matriz.

íí. DOS PRAZOS:

11.1. Será lavrado instrumento contratual que deverá têr sua vigência até 31 de

dezembro de 2019, a partir da datá sua assinatura.

í2. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

12.1. O cronogrâma dê desembolso será mensal no valor de R$

a partir da liquidaçáo do serviço prestado, nos termos da

alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Fêderal n'8.666/93

PREGÂO PRESENCIAL NO OOí/2019 _ CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREOENCIAL

Câmara I'iunicipal de São Bernardo
Att,: COIVISSÃd PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL

REf.: PREGÃO N" OOí/20I9 - CPUPMAAP

Na qualidade de rêpresentante legal da empresa 

---'inscrita no CúPJ sob o n.o credenciamos o SÍ'

, Pó,taOor oa Ct n ó ê do CPF n o

, para nos representar na licitação em referência' com poderes

para fa""rla, ofett""Jances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar lÔdos os

demais atos pertinentes ao certamê em nome da representada'

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIÂL NO OOí/20í9 - CPL

ANEXO lll

DECLARAçÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOl/20'I9 - CPL

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

inteÍmédio de seu represêntante legal o (a) S(a) ........ . .... -

portador (a) da Cl n'.................... e do CPF nô ....................., DÉCLARÁ, sob âs

sançôes ad;inistrativas cabíveis e sob as penas da lei' em especial o art 299 do

Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes inqapazes ou relativamentê incapazes;
consoante o dispost,o no làciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de

1983, acrescido pela Lei n'9.854, de 27 de outubro de 1999' quê não possui

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

trabalho Àoturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menorês de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), êm

àumprimento ao disposto no inciso Xxxlll do Artigo 7o da constituição Federal

de 1988.

2) Quanto a condição MÚEPP/COOP, êsta empre§a está excluída das
' vedaçóes constantés na Lei Complementat n". 147t2oo1e; na presente data, é

considerada:

[IICROEN4PRESA, conforme Lei Complemenlar n" 14712001.'

EMPRESA DE PEOUENO PORTE, conforme Lei ComplementaÍ n' '|,472001'

COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal no 11.4agl2o07 '

Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de
' niliriáçao; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação

bem como apresenta sua pÍoposta com indicaÉo do objeto e do preço

oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Ouento a inexistência de Íato impeditivo dê licitar; nos termos do artigo 32'
' S à.". a, L"i Federal n.'8 666i93. que até a presente data nenhum fato ocorreu

õue a inabirite a partrcipar do PREGÀo em epigraÍe e que conkâ ela não

existe nenhum peàido de falência ou concordata Declara, outrossim' conhecer

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

a. oeclarâ ainda, nos teÍmos do artrgo 9' lll' da Lei Fedeíal n o 8 666i93'

que não possui em seu quadro fúncional servidor público ou dirigente

de órgão ou entidade contratante ou responsável pelâ licrtaçá!' 
,

b. Declãra bmbém, nos termos do artigo 90' Ie ll' da Lêi Federâl no

8.666/93, que não incidê em suas hipótêsês vedadas
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5) Ouanto a elaboração indopendente de proPosta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitant€), e que
' o'conteúdo da proposta anexa não Íoi, no todo ou em parte' dirêtâ ou

indiretamente, iniormado a, discutido com ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato da (identificaÉo da licitação), por qualquer

meio ou por qualquêr Pessoai
b) A intençáo de apresentar a proposta anexa nâo foi informada a' discutido com
' o, ,"""tido d" qr"lquer outro participante potencial ou de Íato da (identiíicação

da licitaçáo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

") àr;-"il te'nüu, por qualquer meio ou por qualquer-pessoa inÍluir na-decisâo
'Je qualquer outro participante potencial ou d€ fato da (identúicaÉo da

licita;ão) quanto a participar ou não da reÍerida licitaÉo;
al àreãJotiiéoao da proposta anexa não será, no todo ou em pârte' dirêtâ ou
' indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante

pÀ"iàiâi á,]-à" i"t" da (identiÍicação dâ licitação) antes dê adjudicasão do

obieto da referida licitaçâo;
el áLlã-o ãnieuoo da pioposta anexa náo Íoi, no todo ou em parte' direta ou-' 

i;diretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquêr integrante

dê {óíoáo licitante) antes da abertura oficial das propostas:

n ôue e-sfa olenamente ciente do teoí e da exlensão desta declara€o e que

detem plenos poderes e iníormaçôês paru ÍÍmá-la'

Local e data
Nome e assinatura do íepresentante legal

Iobseuacào: em caso aíirmativo assinalat a íessalva acma - Esta declaraçào dêverá

'--* '- *, iÀitai em papel que identifique o órgào @u emprcsa/ emi§sor]
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO1/20í9 _ CPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COTIERCIAL

À
CÂMARA MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n" 65.430-000, Sáo Bemardo - l\rA

ATT: COl,llISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, Sáo Bernardo - irA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N" OOI/20I9 - CPL

Prezados Senhores,

'1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente os da Lei 8.666/93 e as Cláúsulas constantes deste Edital.

2. Propomos à CÂMARA ÍrlUNlClPAL DÉ SÃO BERNARDO /ÍulA pelo preço total a
seguir indicado, a Contratação de sociedadê dê advogados para presteção de
serviços ,urídicos de atuação consultiva e conienciosa com atendimento
personalizado à Câmara Municipal de São Bornardo/ÍíA., em conformidede com
o projeto básico padrão - ANEXO l- que integra este Ato Convocatório destô
Edital, e ainda às estipulaçóes do correspondente Edital, asseverando que:
a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação apliaável á exêcução dos serviços
contÍatados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta
Licitação.
c) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso,
prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para dos serviços, nos termos do ANEXO I do Edital, o
valor de R$..............................(..............................), estando já incluídos neste valor
todas as despesas e tributos incidenles direta ou indiretamente na execução dos
trabalhos.
4. O prczo de validade desta Proposta é de_ ( ) dias a contar da data da sua
entr€ga.
5. O Prazo de execução dos serviços será de _iias â contar dâ data do
recebimênto da Ordem de Serviço emitida pela Conkatante.
7. Outras informaçôest Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ
N'........, lnscrição Estadual e inscriçâo l\runicipal, se houver, Banco, nome, n",
Agência e Conta corrente.
L lnformação de quem assinârá o contrato e será responsável como preposto junto à
Administração Pública.

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

qualificação)
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PREGÃO PRESENCIAL N'OOí/20í9 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N' 12019

CONTRATO DE PRESTAÇÂO OE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA iIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA. inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicâs sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São BeÍnardo/MA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente o SÍ. BERNARDO JOSE
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
portador do CPF nÔ eRGno
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

doravante denominada
inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no

estabelecida (inserir endereço completo), neste ato denominada CONTRATADÀ
representada por (inserir o cargo), senhoÍ(â) (qualiÍicaçáo do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF, sob o_, portador do R.G.
no _de acordo com a representâÉo lêgal que lhe é outorgada por _(inseÍlr
qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEM
celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalídade Pregâo
Proaoncial n." 00í/20í9ICPL e do Processo Administrativo n.' 00í/20í9, com
fundamento da Lei n'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 dê Dêfesa do Consúmidor, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

í. CúUSULÂ PRIMEIRA - oBJETo

í.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de gociedade de
advogâdos para prestaçáo de serviços iuridicos de atuação consultiva e
contênciosa com atendimênto pêrlronalizado à Câmara Municipal dê Sâo
BêrnardorMA., conforme especificaÇóes e quantitativos estabêlecidos no Edital do
Pregão idêntificâdo no preâmbulo e nâ proposta vencedora, os quais integram este
rnslíumento, independente de lranscÍiÇão

í.2. Discriminaçâo do objeto;
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ITEM DESCRTçAO

QUANTIDAOE

VALOR
i,ENSÂL
ESTIiIADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01 Contratação de sociedade de
advogados pâra prestaÉo de serviços
jurídicos de atuação consultiva e
contenciosa com atendimento
personalizado à Câmara l\4unicipal de
São Bernardo/NrA.

10

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIÂ

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

3. CLÁUSULÂ TERCEIRA - PREÇO

até 31 I 1 2120 I I conlados
57, Il, da Lei no 8.666,

dâ
de

3.1, O valor do presente Termo de Contrato é de R$
3.2. O cronograma de desembolso será o valor mensal diluído mensalmente
3111212018, que equivale a R$ mensais. nos termos
alínea "b', inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas deconentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de adminastraÉo, frête, seguÍo e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contrataÉo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

4.í. As despesas decorrentês desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara, para o exercício de
2019, na classificaçâo abaixo:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA OUINTA - PAGAMENTO

5.í. O pagamento será feito pela Cámara Municipal de São Bernârdo, em moeda
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, mediantê a
apresentaçáo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável,

até
da
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S, FGTS, CNDÍ E

Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

5.í.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sêde destê Câmara a soliciiaÉo
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em

papel-timbrado, contendo o no do processo licrtatório, a§ lnformações para

crédito em conta corrente como: nome e númêro do Banco, nome e número dâ

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

.i-ritid" "", rasura. em letra bem legivel juntamente com cópia do contrato'

ããàà o" nót, de empenho como tambem as demais certrdões atualizâdas:

ôártmcuao de Regula;idade de SituaÉo do Fundo de Garantia-do Jempo de

Servico - FGTS, Cén,dão de Débitos T;abalhistas - cNDT' certidão Negativâ de

óétliá lrnlo a Ér."uioêncra Social - cND, Cêítidáo Coniunta Negativa de Débitos

nàtaiirás 
" 

frloutos Federais e à Dívida Ativa da União' expedida por óÍgãos da

sã"iàiã,i" oã necáita reaerat do Brasil e da Procuíadoriâ GeÍal da Fazênda

úãiiãÀ"i1" 
"".tiJo* 

negativas de débitos expêdidas por órgâos das Secretarias

de Fazenda do Estado e do Municipio.

5.2. Como condíção para Administração efetuar o pagamento' a licilante vencedora

deverá mantet as mesmas condções de habtltlaçáo-'

ãj. O re".oi..nto não exclui a resoonsabiliàade da contratada pelo perfeito

il;r;;;; do mateíial fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer iírêgularidades

detectadas quando da utilizaÉo do referido materiêl:

ã.i.4 
-"àà-- 

rli*iÀatura 
'deverá ser emitrda pela própria contratada

Àt.ioatoriamente com o númeío de inscriÇáo no CNPJ' constante da Nolâ de

#üffi;;;'éo-ni;"tol nàá 
"e 

aam'rinao;otas riscais/Íaturas emitidas com ouko

CNPJ, mesmo de fillais ou da matíz
;;. ó ü;;;t";;r-sà-á diretamente na conta conênle da contratada' junto ao

á"n"o ' - 
, ugen"ia no 

-; 

e conta corrente no _-'

6. CLÁUSULA SEXTA. REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.1. O preço conlratado é flxo e lírêâitrslável'
ã.2. Érãnlüàii alterações contratuái3 ã!"r.-""-ao pela disciplina do art' 65 da Lei

n'8.666, de 1993.
ã.s. Ã Cotrrnlraol é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais' os

acréscimos ou supressÕes que se Íizerem necessários' até o limite de 25% (vinte

ê cinco oor cento) do valoí inicial atualizado do contralo

6.4. As supressõês resultantes de acoÍdo celebrado entre

poderão exceder o limtte de 25olo (vinte e cinco por

âtuâlizado do contrato.

as partes conkatantes
cento) do valor inicial

7. CLÁUSULA SÉÍÍÚA . EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execuÉo se dará durante o período de vigência do contrato'
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7,2. As condiçóes de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência ê Droposta vencedora, documentos intêgrantes e
apensos a este contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALTZAçÃO

8.í.4 fiscalizaçâo da execução do
designado pela CONTRAÍANTE, na
portaria ou contrato.

objeto seÍá eÍetuada por RepÍesentante
forma êstabelecida no Decreto l\4unicipal,

9. CLÁUSULA NONA _ OBRIGAçÕES DA CONTRATANÍE E OA CONTRATADA

g.í.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÔÉS ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infraçáo administrativa nos termos da Lei no

da Lei n'10.520, de 2002, a Contratada que:
1.1.1. inexecutar totâl ou parcialmente qualquer
assumidas êm decorrência da contrataÉo;
1.1-2. ensejar o retardamento da êxecuçáo do objetoi
1.1.3. fraudar na execução do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidônêo;
í.1.5. cometer fraude fiscal;
1.1.6. nâo mantiver a Proposta.

8.666, de '1993 e

das obrigações

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçóes discriminadas no

subitem acima ficará suieita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal' às

seguintes sançóes:
1.2.1. advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não

acarretem prejuízos significativos para a Contratantê;
1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula tíês por cento) por dia de atraso

injustiflcado sobre o valor da parcela rnadimplida, até a data do efetivo

inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta)dia§;
í.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total

do contÍato. no caso dê rnexecuÇâo total do objeto:
1.3.2. em caso de inexecuÇào parclal, a mulla compensatÔna, no

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de formâ píoporcional

à obrigaÉo inadimPlida;
1.3.3. suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o órgão,

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administraçâo Pública
opera e atua concretamentê, pelo pÍazo de até dois anos;
1.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de são
Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de

Cadastro Próprio da PMAAP/MA pelo prazo dê até cinco anos;
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1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a píópria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

Contratada íessarcir a Contratante pelos prejuízos c€usados;
1.4. Também Íicam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei n'
8.6ô6, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. tenha soÍrido condenação definitava por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
1-4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a írustrar os objêtivos da

licitaçáo;
1.4.3.demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração

em virtude de atos ilícitos praticados.
1.5. A aplicâção de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
procêsso administrativo que assegurará o contraditório e a ampla dêfesa à

Contratada, observândo-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções. levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
1.7 .

Cadastro Próprio da Cámara.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O prêsente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipÓteses
previstas no art. 78 da Lei n'8.666, dê 1993, com as consequências indicada§ no

art. 80 da mesma Lêi, sem prejuízo das sânçóes aplicáveis.
11.2. É admissível a Íusão, cisão ou incorporaÉo da contÍatada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurÍdicá

todos os requisitos de habilitaÇão exigidos na licitação original; sejam mantidas as

demais cláusulas e condições do contrato; nâo haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haia a ânúência expressa da Administraçáo à continuidade do
mntrato.
11.3. Os casos de rescisáo contratual serão Íormalmente motivados'

assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
'11.5. O termo de rescisáo será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:- 11.5.1. Balanço dos êventos contrâtuais já cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
1'1.5.2. Rêlaçâo dos pagamentos já eÍetuados e ainda dêvidos;
1 1.5.3. lndenizaçoes e multas.

cLÁusuLA oÉclÍúA sÊGUNDA - vEDAçÕEs

As penalidades serão obrigatoriamênte registradas no Sistema de

11.

12.
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12.1. vedado à CONTRATADA:
12.1.1. cáucionar ou utilizar este Têrmo de contrato
operação financeira;
12.1.2. interromper a

inadimplemento por parte
em lei.

execuçáo contratual sob
da CONTRATANTE, salvo nos

para qualquer

âlêgação de
casos previstos

13. cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA- Dos cÂsos oillssos.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE' segundo as

iisposiçoei iántioas na Lei no 8.666, de 1993' na L€i n'.'10'520 de2002 e dêmais

noir."' ger.i" de licitações e contÍatos administrativos e' subsidrariamente

"ãgrrão 
ãi ãlipã"içoes iontidas na Lei no 8 078, de '1990 - código de Deíêsa do

Co-nsumidor - e normas e princípios gerais dos contratos'

'14. cLÁusuLA DÉctMA ouaRTA - PUBLIcÂÇÃo

14.1. Incumbirá à CONTMTANTE providenciar

instrumento. por extrato, no Diário Oficial do Estado, no

8.666, de 1993.

a publicaÉo deste
prazo previsto na Lei nÔ

ís. cLÁusuLA DÉclMA QUlNra - FoRo

15.1. O Foro para soluc'onâr os litlglos que decorrerem da execuçáo deste

rãirno ae õontrato será o da Comarca de Sáo Bernardo/MA'

do oactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em

t"ã,1orà. ããpãiJ o. lido e achado em ordem' vai asstnado

!.1. ..... 0" r0 ....
c

neãponsa,rer regal d" CõNÍffiÃon

Para firmeza e validade
três (três) vias de igual
pelos contraentes.

TESTEMUNHAS:

ax,.""t?j
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PREGÃO PRESENCIAL N' OOí/20í9 - CPL

ANEXO VI

DECLARAçÃO DE CONFIDENCIALIDÂOE
E DE IiIIPARCIALIDADE

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL OOí/20I9 _ CCUPi'AAP

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

intermédio de seu rêp.esentantê legal o (a) S(a)...................
portador (a) dâ Cl no.................... e do CPF no......................., DECLARA, sob as

sançõês administrativás cábíveis e sob as penas da lei, em espeoial o art.299 do

Código Penâl Brasileiro, que que náo será divulgada a natureza ou o conteúdo de
quaisquer informações de propriedade da Câmara, ou custodiadas pelo mesmo, em
seus ambientes de atuação, à qual tenha acesso, salvo sob autorização formal e

expres§a do responsável pela informaçáo, e reafirmo meu compromisso na guarda,

manuseio ou utilização critêriosos destas informações. E AINDA:

'1. A CONTRATADA não têrá podêres, nêm poderá se pronunciar à impren§a êm

gercl, acerca de quaisquer assuntos relativos às atividades da CONTMTANTE e/ou

da sua atividade proÍissional/contratual, sob pena de imediato rompimento contratual,

sem prejuízo da aplicação de quaisquer outras cominações e responsabilizações
legais e proflssionais-

2. O cumprimento dos deveres da CONTMTADA como prestadora de serviço do

CONTMTANTE não violará nênhum acordo ou outra obrigação de menter
informaçôes sigilosas de propriedade de terceiros, não importando a natureza de tais
informaçóes.

3. A cONTMTADA não está vinculada a nenhum acordo ou obrigação com terceiros,
o qual esteja ou possa estar em conflito com as obrigações assumidas perante o
CONTMTANTE ou que possa afetar os interesses deste nos servaços por ele

realizados.

4. A CONTRATADA atuará de forma ética e imparcial e náo auxiliará, oÍientará ou
participará de nenhum ato o procedimento que repercuta em conflito de interesses.

5. A CONTRATADA não trará ao conhecimento de qualquer empregado, administrador
ou consultor do CONTMTANTE informaÉo clnfidencial ou qualquer outro tipo de
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into-rrrl"çao ae p,opaeoaoe o s, oem como não utilizará,
qualquer especie de vínculo contratuêl entre o CONTMTANTE

enquanto Persistir
e CoNTMTADo,

qualquer tipo de segredo comercial dê terceiros;

6. O termo "informação contidencial" signiflca qualquer informação, elaborada oÚ não

;"i ;;rte do co'NTMTADA, ou ãrnda, íeveladâ pelo coNTRATÁNTE ao

õóf.finafnon, a qual esteja relacionada com as atividades do CoNTMTANTE
se-us clientes ot: fornicedores e que seia confidencial ou de sua propriedade'

7. A CONTRATADA, neste ato, declara acêitar ê assume a qualidad€ dê flel

deoositária de toda a documentaçâo que lhe Íor entÍegue pela CONTMTANTE OS

ã;;;;i;. a";;";tiesu"" a c'oNrnnrADA mediante recibo' e da mêsmâ íorma

deverão ser, oportunamente, devolvidos à CONTRATANTE'

Estê compromisso subsistirá mesmo após a extinçâo do vínculo entre as

partes, pelos prâzos Previstos na legislação vigente'

Local e data
Nome e assinalura do represêntante legal

ÍObsêNacào: em caso afrrrnatyo assinalar a rcssalva acima ' Esta declaraçãÔ deveú
'-*" '- 

"* .ÀtiJi àm papel que identifique o oígào @u empre§a) emisso'J


