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f§TÁDO DO MÀR,4NHÃO
CAMÁRÁ M'I NTCTPÀL DE SÃO AERNARDO

(' l\ P,t : t)7 -62 9. 5 2 A. AAA I -0 7

Rrd Coneeo \.1or,"21s-Centro, ( LP: ó5.550-400
Sõo Eetharda \1.1

PREGÀO PRESENCIAL NÔ O04/20í9 _ CPL

EDITAL

PROC. AOM. No. 006/20,t9

OBJETO: Contratação de pêssoa juridica para o fornecimento, sob demanda, de
materialdê limpeza de interesse da Càmara Municipatde Sáo Bernardo.

ORGÃO LIC|TADOR: Câmara t\4unicipal de São Bêrnardo/t\,4A

DATA DA sEssÃo púButcl: oglo«zoig

HORA: 17:00 hs

LOCAL: na sala da Comissâo Permanente de LacitaÉo/CpL da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEp n" 65.SSO-OOO. São Bernardo/MA

PÍegoeira da Câmara Municipal dê São Bêrnardo: RENATA LtN.4A FERRETRA
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ESTADo Do MÁRÁNEÃq
CAMAM M UNICIPAL DE sÃo BERNÁRDq

(: t\ PJ: 07 -629 5 20/Un l -07
Rud Coneqo Neíot h'215'Ce io,CLP 65 550-0t10

São Bernanlo,!ü
pREGÃo pREsENctaL No oo4/20't9 - cpL

EDITAL

PROC. ADM. No. 006/2019

A CÂMARA MUNtctPAL DE SÂO BERNARDo, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n" 07.629.520/0001-07, sediada nâ Rua Conego
Nestor no21s-Cêntro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do PrêgoeiÍê
da Comissáo PeÍmanente de Licitação de São Bernardo, designada pela Portaíia no

005/2019, assinada em 25 de janeiro de 20'18, e publicada no átrio lvlunicipal no dia 18
de fevereiro de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidadê PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por LOTE, conforme
descrito neste Edatale seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei no 10.520,
de 17 dejulho de 2002, Decreto no 3.555, de B de agosto de 2000, da Lei Complementar
n' 123. de 14 de dezembro de 2006, da Lei n" 11.488, de '15 de junho dê 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, ê as exigênciâs êstâbêlecidas neste Edital.

A sessâo pública de reâlizaçáo do Prêgão terá início às 17:00hs do dla
09 de abril de 20í9, dêvendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e a
Oocumentaçáo de Habilitaçâo_para o objeto definido nêste Edital e respectivos Anêxos,
ser entregues na COMISSÀO PERMANENTE DE LIC|TAçÃO.CPL, situada na
Comissão Permanente de Licitação/CPl da CâmaÍa l\4unicipal, localizada na Rua
Conego Nestor no 2'1s{entro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/l\4A, na data ê horário
acima mencionados.

I. DO OBJETO

'1.1. A presente licitação tem por objêto a ContÍataçáo de pessoa iuídica para o
fornecimênto, sob demanda, de material de limpeza de inteÍesse da Câmara
Municipal de Sâo Bêrnardo, conforme especificaçóes constantes do Te]mo dê
Referência - ANEXO l, parte integrante dêste Edital.

'1.2. O valor global estimado desta licitaçáo é dê R$ 24.795,90 (vinte e quatro mil,
sêtêcentos noventa ê cinco reais e noventa centavos).

2. DA PARTTCTPAçÃo

2.1. Participação de êmpresas, cujos ramos de atividades sejam compatíveis com o
objeto licjtado e que atendâm a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de clássiÍlcação das propostas, constante deste Edital e seus
Aôexos.

2.2. A participacão nêste Preqâo é EXCLUSIVA a microemp,esas. êmpresas dê
pêoueno porte ÍconfoÍme Lei Complêmêntar no 123. de 14 dê dezembro de 2006.
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nos termos do artioo 48. lncigo l. alterado pêla Lei Complêmêntar no í/t7. de 07 de
aoosto de 2014). cuio ramo dê atividade compatível com o obieto llcltado ê que
atgndam a todas as exiqências. inclusive ouanto à documentacão e reouisitos
mínimo9 de classificacão das prooostas. constante deste Edital e seus A.nexos.

2.3. Não sêrão admatidas nâ licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração
Pública, com as sançõês que abarquem a Administração públaca Municipat prescritas
no art. 70 da Lei Federal no 10_520102, bem como os incisos lll ê lV do an. 87 da Lei
Federal no 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regame de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituiçâo, empresas êstrangeiras que não funcionem;o páls,
empresas que possuam, entre seus sócios, servidorês públicos da Cámara Municipal
de Slo Bernardo, bem como aquetes que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou Contratar com a Administrâção Pública ou punidos com suspensão do diíeito de
licitar e. contratar pela Administraçâo pública da CâmaÍa Municipal de Sâo
Bernardo. (art. I da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREOENCIAMENTO QUANDO OA ABERTURA OA
SESSAO PUBLICA

3.'1. Na fase de credenciamenlo o interessado deverá credenciaÊse e, se for o caso.
comprovâr a existência dos necessários poderês para formulação de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este pregão preaencial.

3.'1.1. até o anício do hoíário dê sessão, o pregoêiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credênciamento dos licitantes ou dos ;êóresentantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
Íormulaçáo de lances ê para a prática de todos oÀ demais atos inêrentes ao iregão,
observando-se ainda que:

a) Não será pêrmitido âo mesmo credenciado rêpresentâr mais dê um pÍoponente no
mesmo certame; ê

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

3.2. O licitante intêressêdo deverá se êpresentar ao prêgoeiro ou a equipe de apotopara credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste píocedimento licitatórao e a respondàr por
sua represêntada, devendo, ainda, no âto de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Caíeirâ de ldentidade ou outro documénto equivalenie, com copia do
respectivo documento.

3.21. O credenciamento far-se-á poÍ mero de inslíumento púbtico de procuração ou
rnstrumento particulâr, ou por Carta Credencial, ílrmada pelo signatário da próposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modeÉ do ANEXO ll deste
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Edital, com poderes para Íormular ofertas e lancês dê preços e praticartodos os demais
atos pêrtinentes âo certame, em nomê do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou pa.ticular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos sêguintês documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou alo
constitúivo consolidado, devidamênte registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociêdades por aÇões, acompanhado de documentos de
eleiçôes de seus administradores, no qual êstêjam êxpressos seus poderês para
êxercer direitos e assumií obrigâçôes em decorrência dê tat investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou oulro documento oficiâl quê contenha foto do
representante da empresa interessadâ.

3.4. Os documentosde credenciamento sêrão conferidos pelo prêgoeiro, a cada Sessão
Pública rêalizada.

3.5. Após o credenciamento, será declârada a abeíura da sessáo e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se inÍcio ao rêcebimento dos envelopes_

3.6. O credênciamênto sêrá coníeíido pelo pregoêiÍo â cada Sessão pública realizada.

3.7. É facultada a apresentaÉo do credenciâmento de que trata o subitem 3.1. A falta
desse documento somente impedirá que o reprêsentante da licitante se maniÍeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que compârecer representada por seu sócio ou dirigente, Íicã dispênsada
do credenciâmenlo na Íorma dê que trala o subitem 3.,t, devàndo comprovar esta
qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem 3.3 alíneas,.a,'e

3.9. Não será admitida a particapação de dois representantes para a mesma empresa e
nem de um mesmo represêntante para mais dê uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Dêclaraçâo. em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3ô da Lei ComplemenÍat no. 1|47t2014, no caso de microempresa
ou empresa de pequeno porte ê também paÍâ as cooperativas, conforme modelo
constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da reÍerida Declaração indicará que a
licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei óomplementar no.
147 t2014.

3.10.1. As [IElEPP/COOP deverão comprovar a dêclaração do item anterior, devendo
trazer, no caso das À/E/EPP â Certidão de EnquadÍamento como Mlcroemprêsa ou
Empê5e dê Pêquêno Port€, somentê pare efeito do disposto nos arts. 43 a ;5 da Lêi
Complementaí n' 123, de 'l4t1Z2OO6. emitida nos têrmos do aÍt. 8" da tnstrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n" 103, de
3010412001, pelo Registro competentê para a inscriçáo do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes peÍlencentes a esta categoria empresariâ|.
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3.1'1. Os Licitantes deverão apresentar a declaração exigida no item 7.3.6

3.'Í2. Da Ordem dos Procedimentosi

3.í2.í. A sessão do certame obsêrvará os seguintes procedimentos:
a) Crêdenciamênto;
b) Abertura da Sêssão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento. Classmcação das Propostas de preços e Fase de Lances;
e) Do benêÍício às microempresas e empresas de pequeno porte
0 Fâse de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃo Dos ENvELopEs

4.í. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmênte pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados.
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubícados ôo fecho
ê contendo em suas partes eÍêrnas e frontais, em câracteíes destacados. além da
razão social do licitantê, os seguintes dizerês:

ENVELOPE NÔ O1

PROPOSTA OE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL NO OO4/2019
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA:09/0iU2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
oocuMENTos paRA HAB|LtTAçÃo
PREGAO PRESENCIAL NO OO4/20í S

oRGÃo LtctraDoR; coMtssÃo pERMANENTE

LrcrrAçÃo - cpl

DE LrctrAçÃo - cpL
LOCAL: SÃo BERNARoo/MA
DATA:09/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Não será admitidâ a entrega de apenas um ênvelope.

4.3. Após a enhega dos envêlopes, aquele indicado como "DOCUIIIENTOS DE
HABILITAÇAO' seJá rubricado pelo pregoeiro, êquipe dê apoao ê os reprêsentantes
credenciados das licitantes.

44. Os envelopes devêíão conleÍ obígatoriamênte, a documenlação em origanal ou
copra prcvaamente autenticada por cartóÍio competente ou por servidor da CpL (até
vinte e quatro horas antes da realização do cêrtame), ou publicação em órgâo da
imprensa oficial.

fuúíoods..PLCns d
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4.5. As propostas que não atendeíem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou deÍeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassif icadas.

4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou enkegues em
outros sêtoíes que não seja o especmcado no prêâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de dêclaração êxpressa, a simples apresêntação da proposta
jmplicará a submissão às normas constantes da legislação que íege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e sêus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.'l- A Propos-ta de Prêços deverá ser aprêsentada êm O.l (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às express'ões técnicas de
uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pêlo Íepresêntante lêgal do licitante pÍoponente, com o
seguinte conteúdo, de apresentaçào obrigatória:

a) Número do Pregão, razão social do proponêntê, númêro do CNPJ/MF, endereço
complêto, telefone, Íax e enderêço eletrônico (e-mail), este último se houver, paÍa
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Bânco, agência e
conta corrente pâra íns de pagamento;

b) Nome completo do responsável peta assinatura do contrato, números do CpF e
Carteira dê ldentidade e cargo na empresa;

c) Descrição completa do objeto dâ presente ticitação, com indicaÉo do LOTE e ITE[,!
cotados, em conÍormidadê com as especificaÇôês do Têrmo de ieÍe.êncla _ ANEXO
I deste Edital:

d) Preço unitárlo e o vâloÍ totâl da proposta. Nos preços propostos deveráo estar
rn-crurqos, âEm.do tucro, todas as despêsas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiret;s, relacionadas
com a execução do objeto da píesente licitaçáo:

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

9) Prazo de execução: de acordo com Termo de Referência.

9.1) Após a solicitaçáo de fornecimento, a CONTRATADA deverá procedêr â entrega
dos itens constentes ne mesmâ, êm suâ totelidade, em ate no máximo OS (cin;) dies
consecutivos, em umâ únicâ elapa, independentemente do quantitati;o e valor
solicitado-

5.2. Não será admitida cotação distinta prevasta neste Edital.
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5.3. O preço oíertado pêrmanecerá fixo e ireajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicará na plêna aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Editale sêus Anexos.

5.5. O licitantê que não mântiver sua Proposta Íicará sujeito às penalidades do Decreto
Fêderâl

5.6. Quaisquer tributos, custos ê despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotâdos, serão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos, â esse ou qualquer titulo, devendo os sêrvíços ser
foanêcidos sem quaisqueí ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de mênor preço global por LOTE ê todas aquelâs apresentadâs com preços até íOolo
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os Íep;esentantes
legais das licitântes participem da etâpa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços em
conformidade com o definido no subitem anterior, o pregoeiro fará o ordenameÁto das
melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer que
sejam os valores oÍertados, conforme o disposto no DecÍeto Fedêral.

6.3. Aos proponentês proclâmados conformê os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio dê lances veíbajs e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, para a escolha da proposta de menor valor.

6.4. Não poderá hêver desistência dos lancês ofertados.

6.5._O empate entre duas ou mâis propostas de preço, será resolvido por sorteio êm ato
püblrco. com â participêQão de todas as licitantes.

6.6. Encenados os lânces, âs propostas de microempresa ê de emprêsas de
pequeno porte que se enconkarêm na faD(a até S% acimâ do menor pieço serão
consideradas empatadas com a primeira colocâda, devendo estas proponentes ser
convocaias na-ordem de classiÍicação uma na falta da outra. para fazei uma única e
última oferta. iníerioÍ a da pÍmeira colocada, vrsando o desemp;te.

6.6.1. Aplica-se o disposto nêste item somente no caso dâ propostâ iniciâlmênte mais
bem classificada não ter sido apresêntada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

6.6.2. A_microêmprêsa ou a empresa de pequêno porte majs bem clâssificada poderá
aprêsentar uma última ofertâ, obrigatoÍiamênte inÍêrior à proposta do primeiro colbcado,
situação em quê, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado
parâ a conkatação, será adjudicado em seu Íavor o objeto deste pregão;

@@ffi q
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6.6.3. Não sendo vencedorâ a microemprêsa ou a êmprêsa de pequeno porte mais bem
classiÍicada, na forma da subcondição anteíior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentês que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
oÍdem classificatória, para o exercício do mesmo direito:

6.6.4. No caso de êquivâlência dos valorês âpíesentados pelas microêmpresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estâbelecido nêsta condiçáo,
o PíegoeiroÍará um sorteio, deÍinindo e convocando automatacamente a vencedora para
apresentaçáo da oÍerta Íinal do desempatê;

6.6.5. O interessado quê não apresentar pÍoposta decairá do dirêito previsto na Lei
Complementar no'14712014;

6.6.6. Caso náo haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório corrêrá seu cuÍso normâ1.

6.7. ADós a Íase de lances. será encerÍada a êtaoa comoetitiva e ordenadas às ofertas.
exclusivamente oelo critério de menor oreco olobal ooa LOTE.

ô.8. O Pregoeiro examanará a aceitabilidadê quanto ao objeto da proposta com o menor
preço, conforme deílnido neste Edital ê sêus Anexos, decidindo motivadamente a
respeito ê divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sêndo aceitável a ofêrta, será vêrificado o atendimênto pelo proponênte de todas
as exigências editalícias, para efeito dê habilitação. Caso contráÍio o pregoeiro
examinará as oÍeías subseqúentês, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponênte decÍarado vencedor nêssa Íase.

6.10. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da proposta
prevalecerá o primeiro, sendo conigido o preço totâl; ocorrendo divergência entre os
valores numéricos ê os por extenso, predominarão os últimos, independentemente de
consulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lânce, a Proposta de preÇos, aiustada ao lance Ílnal, deverá
ser protocolada na CPL da Cámara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.12. Serão desclassiÍicâdas aquêlas propostas quel
6.12.í. Apresêntarem valores acima do máximo êstabelecido no Edital, englobando
itens ê velor global;

6.'12.2. Não atendêrem às exigências do presente Ed(al e seus Anexos;

6.í2.3. Forêm omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes dê
dificultar o julgamênto;

@



6.12.4. Que contenham pÍeços manifestamente inexequívêis, assim considerados
aquêles que não venham a ter demonstrado sua viâbilidade por meio de documentação
que comprove que os custos sâo coerentes com os praticados no mercado.

6.13. S€ a proposta escrita de Mênor Preço não for aceatávêl ou sê â respêctiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, seíá examinada a oferta sêguinte e a sua
acêitabilidade, procedida à habilltêção da licitante que tivêr Íormulado tal proposta, na
ordem de classiflcaÉo, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às
condições deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negocaar dirêtamente com a licitante detentora da proposta de
mênor preço, no sentido de que seja obtido o mêlhor preço.

6.15. Da rêunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão íêgistradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, sêrá assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes
da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

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

6.16.1. Os documêntos poderão seí Íemetidos por mêio digital, podêndo ser solicitados
em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prâzo a ser estabelecido pelo
Prêgoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seção, será desclêssificado e sujêitâr-se-á às sançóes previstas neste
Edital.
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6.16-4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de prêços quando o preço total ofertado for aceitávet, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ôRGÂO
LICITANTE. O ajuste da proposta não podeíá implicar aumento do seu vator global.

6.16.5. Será dêsclassificada a propostâ que não corrigir ou não justiflcar eventuais
irrêgularidadêS apontâdas pelo Pregoeiro

6.'16.6. No caso dê licitaÇão por lotês ou itens sêrá peÍmitida â atteração de preços
unitários pelo licitante observando-sê: (apenas se houver divisâo em lotes ou itens) 

'

a)Como limite máximo o valoÍ global Íinal ofertado, desde quê os preços unitários Íinais
sejam menores ou iguais âos preços unitáÍios da proposta inicial;

b) A possibilidâde de negociação com o proponente vencedor visando a redução de

P
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preços unitários, para qualquer um dos itens individualmentê; e

c) Para íins do disposto neste inciso, o cátculo do valor gtobal dar-se-á peta somatória
dos preços unitários dos itens da pÍoposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

7. DA HABILITAçÃo DoS LIGITANTES

7.1 ..4 Documentaçáo de Habilitação deverá ser entregue em O1 (uma) via, em envelope
devidamente fêchado e rubricado no fecho, identificãdo conÍorme o indicado no itêm
4.í deste Edital.

7.í.1. As dêclarações e outros documêntos julgados nêcessários à hâbilÍtação,
produzidos pelo próprio lacitante, deverão contêr data, identmcação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7 2. Encefiada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os docúmentos de habilitaçã; do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necêssária quêlificação no quê se refere à:

7.3.1- Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguintê documêntaÇão:

a) prova de registro comêrcial, no caso de emprêsa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, acompanhado de todas suas
alteraçôes, devidamente registrados, em se tratando de sociedádes empresariãis u, no
caso de sociedade poí açôes, acompanhado dos documêntos de eleiçáo de seus atuais
êdministradores:

c).no caso^de Sooedades simplês o ato constitutivo inscrito no Cartó o Civil (Regtstro
(.;rvrl das Pessoas Jurídicas ou Caítório dê Regrsko de Titulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoria em o(ercício:

d) decreto de autorização, em se tratando de êmpresa ou sociedade estrangeira em
funcionamenlo no País e ato de registro ou aulorização para íuncionamento ;xoêdjdopêro orgêo competenle, quando a alividêde assim o exigir.

7.3.2- Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresêntação dos
seguintes documentos:

a) Provâ de lnscrição no Cedastro Naciônal dê pessoa Jurídicâ (CNpJ);

b) Provâ de inscrição no CadastÍo de ContÍibuintes Estadual ou Municlpat, se
houvêr, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ,"l.- ããáiir[àa" 

"compatível com o objeto contratual;

rt.,.0Hü!.{,.üsn}r
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7.3.2.1. Ptoua de rêgularidade perante a Fazenda Federal, Estaduat e l.lunicipal do
domicÍlio ou sede do licilanlê. que será realizada da seguintê forma:

a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federals e à Dívida Ativa da União, ou Ceítidão Conjunta positiva com efeito
negativo, expedida pelâ Secretaria da Receita Federaldo Brasil(RFB)e procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, a9 conúibuiçôes sociats
previstas nas âlineas a a d, do paÍágrafo único, do art. 1 í, da Lei n. g.212, de lggj:
a. í) O licitante poderá, em substitujção à certidão mencionada na alínea c.1, apresentar
as seguintês ceíidões conjuntamente, desde que tenham sido expedidas atê o dia 2 de
novembro dê 20í4 ê estejam dentro do prazo de validade nêlas indicados: Ceíidão
Negativa de Débito ou a Certidáo positiva com efeito negativo referênte à Contribuição
Previdenciária e às dê TeÍceiros, expêdida pêla Secretaú da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a Certrdão Coniunta Negativa dê Débitos Íelativos a Tributos Federais e à
Divida Ativâ da União, ou_Cêrtdâo Conjunta posatava com efêito negatjvo, expedida pela
§ecrerênâ da Kecetta t-ederal do Brasil (RFB) e procuradoriâ_Geral da Fazenda
Nâcional(PGFN);

I i3r".lq Estadual. apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
divda ativâ). ou Cêrtdão Positiva com efeito de Negativa, do tmposto sob;e Operações
relativas à Circulação de Mercadoriâs e sobre prekações de éerviços Oe tianspone
lnterêstadual, Intermunicipal e de Comunicação - lcl\,is, expedida óeh SecÍetaria de
Estâdo_ dê. Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória oe que o ticitanie, em
razão do objeto social, está isento dê inscriçâo estadual;

c) Fâzenda, Municipal apJesentação da Certidão Negativa dê Débitos (e débitos em
Olvloa atrva). OU CertidãO Postttve com efêito de Nêgativa. dO ImpOStO sobre ServiçOS
dê Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidã-o comprobatóriu á. qre o fi"-itante,
em razão do objeto social, está isento de inscriçáo municip;l;

d) CertiÍicado de Rêgutaridade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistêncjâ de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabatho,
mediante â âpresentação de certidão Negativa de Débitos Trâbaifristái 1õtfofj ou OaCertidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efêitos da CNDT.

7.3.3 Ás.microempresas e empresas de pequeno pode deverão apresentar toda aoocumentaçâo extgida para efeito de comprovação de regularidade Íiscal relacionadas
l_.-]!T ?::.2..":To que esra apresenie alguma resrriçao, asseguiaOo tdavra, oprazo oe U5_(ctnco) dias úteis, cujo têrmo inicial corÍesponderá ao momento em que oproponênte for declarado o vencêdor do certame, prorrogável por igu"fp"rioo-o, à 

"iiterioda administraÇão púbtica, para a regutarização o" ão"r,i"ntãtãoi prlui,ãnio o,parcelâmento do débito e êmissão de eventuêts certdóes nesativãs ou oãsitivas com
efeito de certidâo neg at:a laÍL. 42, s1ô, LC 123106).

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

@



a<

oo6,a
(t

ESTÁDO DO MÀN-4NHÁO
CÀMÀRÀ MUNICIPÀL DE SÀO BEENARDO

ÇtPJ A7-629 520,0001-47
RuaCo .Ro \eíat n"2|,-Centtu CEP: tt5 550-ao0

Sõo Berudo M1

7.3.3.2- A não-regulari2ação da documentaçáo, no prazo previsto nêste it€m 7.3.3,
implicará em decadência do dirêito à contrataÇão, bem como a aplicação da suspensão
de licitar e contratar com a Administração pêlo pêríodo de até 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes Íemanêscêntes, na ordem de
classiÍicação, para a assinatu€ do contrâto, ou rêvogar a licitâção.

7.3.4. QualiÍicação Econômico-Finânceira, que será compÍovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial ê dêmonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
ê âpresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulantê (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo â êÍrair-se lndice de Liquidez Corrente (tLC) igual ou supeíioí
a 0'1 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resuttado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices reÍeridos acima, deverão comprovar o capital minimo ou pakimônio liquido igual
ou superior a dez por cento (10%) do valor êstimado da contratação.

a.2) Excotua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18
da LC 12312006 c,/c art. 1.179, § 20 CC) e as Micro e pequenas Emprêsas que
propuserêm habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornêcimento para
pronta entrega ou para locação de mâteriais (aí. 30 do Decreto Federal no 6.2041200.l).

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigéncia
deste subitem mediante a apresentaçâo do Balanço de Abêrtura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no més
imediatamente anterior à data dê apresentação da proposta.

4.4) Serão considerados acêitos como na forma da lei o balanço patrimonial ê
demonstraçôes contábeis assim aprêsentadosl

l. Publicados em Diário Oficial ou:
ll. Publicados em Jornal de grande crrculaÇào ou;
lll. Registrados na Junta Comerciat da sêde/domicílio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercaal da sede ou
domicílio da licitantê, na forma da tN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1o de agosto de 1997, art. 6o, acompênhada obrigatoriamãnte dos
Termos dê Abeíura e de Encerramento. euando for aprêsentado o oiiginal do Diário,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispênsada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Abertura e de Encêrramento do Livro em questão.
V. Sistema Público de EscÍituraçâo Oigitat - Sped - Contábit (Decíeto Federat no
6.02212001): nos teÍmos do art. 20 da tnstrução Normativa RFB no 782l2OO.t, devendo
apresentar reÍeridos documentos, dêvidamente assinâdos, na formâ do s 5o do ârt. 1O
da lnstrução Normativa DNRC nó 107/2008.

b) CeÍidâo Negativa dê Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicá. com data não

&
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excêdente a 60 (sêssênta) dias de antecedência da data de apresêntação da proposta
de preço.

7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes dêverá ser comprovada através dê:

a) ATESTADO dê capacidade técnica fornêcido por pessoas jurídicas dê dirêito público
ou privado comprovando quê o licitantê prêsta ou prestou serviços compatíveis com o
objeto deste p.egão.

7.3.6. Oeclaração Unificada que conslaíâ.

a) Declaração de quê não emprega menores de dezoito anos em kabalho noturno,
pêrigoso ou insalubre ê nêm menores de dezessois anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatoze anos, de conÍormidade com o disposto na
da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaraçáo de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso vênha a seí contratâdo.

c) Declaração dê elaboração independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou não [4ElEpp/COOp.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadâstrat - CRC, expedido órgáo da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os docuÃentos
ênumerados nos subitens 7.3.1 Í,.a,,, ,,b,,, ,,c,'e ..d") e 7.3.2 (,,a" e ,,b,,).

7.5. Não haverá apresentação de amostra prévia âo contrato.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituiÇão aos documentos requeridos no presente Edital e aeus Anexos.

7.7. Se a documêntação de habilatâçáo nâo estiver completa e correta ou contrarEr
qualquer dispositivo deste Editâl e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponente inâbilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documêntos apresentados dêverão estar em nomê do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em línguâ eskângeira dêverão ser êntregues
acompanhados da kadução para língua portuguesa, efetuada por tradutorjuramentàdo,e também devidamente consularizados ou rêgistrâdos no cartório 

_de 
títulos e

documentos.

7-10. Documentos de procêdência estrangeirâ, mas êmitidos em língua portuguêsa,
também
deverão ser apresentados devidamente consulari2ados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

&
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7.11. Em setratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pêla própria natureza, são emitidos
somênte em nomê da matriz.

7.12- Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderâo ser
apresentados em original, por qualquer pÍocesso de cópia autenticada por meio de
cartório competentê, ou publicação em ór9ão da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE não se rêsponsabilizará poí documentação e proposta
_ enviados via poslal ou entregues em outros setores que não seja o espêciÍicado no

Preâmbulo do Ed el

7.14. A validade dos documêntos sêrá a neles êxpressaj ou estabelecida em
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, âqueles êmitidos a menos de
(novênta) dias.

lei,
90

7.'Í5. A declaraÉo falsa relativa ao cumprimento dos rêquisitos de habilitaçáo, á
conformidade da proposta ou ao enquadrâmento como microêmpresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançóes previstas neste Edital.

8. DA tirpucNAçÃo Do aTo coNvocATóRto

8.'Í. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada paía reaebimento
das propostas.

8.1.'Í. A apresentação de impugnaçâo conka o presente Edital será processada ejulgada na forma e nos prazos píevistos na legislação, devêndo ser entregue
diretamente na cOMtssÃO PERMANENTE DE LtõtTA-ÇÃO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEp: 65.550-000, São Bêmardo/MA, não tendo efeito
suspensivo_

8.1 2. Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório, sêrá designada nova data para a
realização do cêrtame.

8.2. Caberá à Pregoeiro (auxiliada pelo técnico compêtente) decidir sobrê a petição no
prazo de 24 (vinte ê quatro) horas.

8.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será dêsignada nova data para
realizaçáo do ceíame.

&4. Aentrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, .implica.á nâ plenâ aceitação, por parte dos intêressados, daõ condiçàes nele
estabelêcidas.

9. DOS RECURSOS

W
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sessão pública maniÍestar, imediata e motivadamente,
sêndo registrado em Ata a síntese das suas razõês de

9.'1. Dos atos do Pregoêiro neste processo licitatórit, poderá o licitante, ao Íinal dê
a intênção de interpor recurso,

recorrer.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momenlo da
sessão dêste Pregâo, importará na decadênciâ do direito dê recurso e adjudicação do
objêto pelo Pregoeiro ao vêncedor.

9.3. Cabêrá ao licitantê juntar os memorjais relativos aos Íêcursos regishados em Ata
no prazo de 03 (três) dias útêis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:

â) Julgâmênto das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitação dâ ticitantê.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por paíe de algum
dos concorrentes, flcam desdê logo intimâdos a apresentarem conira razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentaçâo das razões do
rêcorÍentê, sendo-lhês assegurada vista imediâta dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisáo do pregoeiro deveÍá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no ênderêço citado no subitem g.i.,l, têrá efelio suspensrvo,
e, se âcolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsideraÍ sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideraçâo do Presidentê da Cámara Municipal dê São BêÍnardo,
que proferirá decisão definitiva antes dê homologação do proceáimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimêntais, o Presidente da Cámara Municipal de Sã; Bêrnardo poderá
homologar este procedimento licitatório e determinai a contratação com a licitante
vêncedorâ.

í0. OA HOMOLOGAçÃO E CONTRATAçÀO

10.1. Adjudicado o objeto da licitaçâo à empresa proclamada vencedora. a autoridade
competentê, podêrá homotogareste procêdimento licitatório e determinar a contratação
com â licitantê vencedora.

10.2. Após a homologação do resultado da presentê licitação, a CâmaÍa Municipalde
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, ná prazo máximo de 05 (cinco)
dias úleis, assinêr o Conkato, na foÍma da minuta apresentadâ no ANEXO lV, adaptado
à proposta vêncedorê, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prêjuízo das sançÕes
previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

103 
_Oprazo da convocação poderâ ser prorrogado uma vê2, por igual pêríodo, quando

solicilado pela licitânte vencedora durante o seu transcurso. desd-e quê ocorra motivo
justiÍicado ê aceito peta Administração.

t
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10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos,
o Prêgoeiío convocará os licitantês remanescentes para reapresentarem os seus
Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos têÍmos do ltem 7 deste
Edital, em sessão pública, a se realizarem hora e local prêviamente informados, na qual
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, veriÍicando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponênte, na ordem de classiÍicaÉo, e assim
sucêssivamente, até a apuração de uma prcposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame.

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

10.6. O proponente quê viêr a ser contrâtado ficará obrigado a aceitar. nas mesmas
condiçôês contratuais, os acréscimos ou supressõês que se Íizêrem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial âtualizado do Contrato.

'10.7. A homologaçáo do íesultado desta licatação não implicará êm direito à contratação_

11. DAS CONDTçÔES DE PAGAMENTO

1í.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (kinta) dias pela Câmara Municipal dê
São Berrardo, mediante a apresentação da Fatura, Notâ Fiscal ê âtestados peló setor
responsável, acompanhadas das Cêrtidões Negativas de Débto junto ao INSS, CNDT,
FGTS ê Certidáo de Regularidade com a Fazenda Federal.

1'1.2. Não serão efetuados quaisquêr pagamêntos enquanto perdurar pendência de
liquidâÉo de obrigações em virtude de penatidades impostâs ao pÍoponente ou
inadimplência contratual.

í2. DOS PRAZOS E CONDTÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTMTADO

'12.1. O contrato resuttante do processo licitatório terá vigência alé 3jt12l2\1g
contâdos à partiÍ da assinâtura do conkato.

12.2. O pÍazo de execução se dará de acordo com o Têrmo de Refêrêncja.

12.3. Toda proírogaçâo dê prazo deverá ser justiÍicada por êscrito e previamente
autorizada pela Câmara l\,,lunicipal de São Bernardo, devendo a solicitação sêr
encaminhadâ até 15 (quinze) dias antêriores ao vencimento do prazo de e;ecução
estipulado.

13. OAS SANçÕES ADM|N|STRÁTIVAS

13.'1- Em caso de atraso injustificado na êxecução do contrato ou pela inexecução das
condições êstabêlecidas, ou execução insatisfatória da prestaçâo do serviço, ;trasos,
omissôes ê outras íâlhas sujeitar-sê-á a CONTRATAOA às seguintes penalidades,

M
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13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas ê a determinação de adoção das necessárias medidas de
correçôes:

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limitês:

a) 0,3% (três décimos por cento) por diâ, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor
do seNiço não realizado;

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

13.í.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Cámara
Municipal de Sâo Bêrnardo e impedimento de contrataí com a Administíação pública
l\4unicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Fêderal no 8.666/93.

13.1.4. Decla.ação de inidoneidade para participarde licitaçâo e assinar contratos com
a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilitação; e/ou

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

'13.2. As penalidades aplacadas à CONTRATADÂ serão rêgistradas no Cadasko Geral
de Fomêcedorês da Cámâra Municipal de São Bernardol

í3 3. Sê o valor das mullas não for pago ou depositado na Conta única do Tesouro,
serâ automêlrcamente descontado de qualquêrÍatura ou crédito a que a CONTRATADA
vier a fazer ius.

í4. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

14.'í. As dêspesas com a execugão do presente Contrato no exercício de 2019 correrão
à conta da Ootaçâo Orçamentária sêguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DAS DTSPOS|çÔES GERATS

151. O presente Edital e seus Anêxos, bem como a proposta dos licitantes vencêdores,
fârão parte integrânte do Contrato, independêntemente de kanscrição.

15.2. É Íâcultado à Pregoeiro ou a Autoridade SupeÍior, em quatquer fase da ticitação,
a promoçâo de diligência destinada a esclârccer ou complementar a instrução do
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processo, vedâda a inclusão posterior dê documento ou inÍormação que deveria constar
no ato da sêssão pública; e ainda:

15.2.'1. Solicitar aos sêtores competentes a elaboração de pareceres técnicos
destinados â fundamentar as decisõês;

15.2-2. No julgamênto das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não
alte.em a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho
fundamentado e acessÍvel a todos os interessados; e

15.2.3. Relevar omissões puramente formais observadês nâ documenlação e na
proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

15.3. QualqueÍ pedido de esclarecimento em retação a eventuais dúvidas na
inteJpretação do presentê Edital e sêus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CpL da CâmaÍa Munlcipal dê
São BêrnaÍdo, por e-mail no endereço eletíônico col.saobernardo@qmail.com, ou
entregue diretamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP:65.550-000, São Bernârdo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das
08:00 às í í:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas em consideração pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativas ao editalque não tenham sido Íormuladas até 02 (dois, dias úteis
antes da dâta marcâda para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótese alguma serão acêitos entendimentos verbais quanto âo edital, como
também pedidos ou consultâs formuladas via e-mail.

c) Os esclarecimentos às consulentês serão comunicêdos a todos os demais
interessados quê tenhâm adquirido o presente êditâ|.

15.4. Ficê assegurado à Cámara Municipalde São Bernardo, o direito de. no interesse
daÁdministraçáo. 

-anular 
ou revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presentê

licitação. dando ciência aos participantes, na forma da tegislâção vige;te.

'15 5. Os proponentes são responsáveis pelê fidetidade e legitimidade das informações
e Clos documentos apresentados em quatquer íase da licitaÉo.

15-6. Não havendo expediente ou ocorrêndo qualquer íato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamentê tran;teridapâra o primeiro dia útil subsequente, no mêsmo horárjo e local anteriormente
eslabelecdo, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário

15.7, N€ contagem dos prazos estabelecidos nêstê Editale seus Anexos, excluir_se-á o
diâ do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento. Só sê iniciam e vencem os prazos em dias
de expêdiente na Câmara Munlcipel de São Berna.do.

q:T
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15.8. O desatendimento de êxigências formais não essênciais náo importará no
aÍastamento do licitante, desde que sejam possíveis â âferição da sua qualiíicação e a
exâta comprêensão da sua proposta, durante a realizaçáo da sessão pública de Pregão.

15.9. O rêsultado desta licitâção será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proÍerido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmpíensa OÍicial.

15.10. O ÓRGÁO L|C|TANTE poderá rêvogar a presente ticitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, êm quaisquer de
suas íases, devidamente justificâdo, dando ciência aos participântes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo terão diíeito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, rêssalvado o direito do contratado de boa-fé de ser rêssarcido
pelos encargos que tiver suportêdo no cumprimento do contrato.

'Í5. í 1. Os proponentes são rêsponsáveis pela fidelidade e legitimidade das inÍormações
e dos documêntos apresêntados em qualquer fase da licitação_

15.12. Aos casos omissos apticar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei
Federal no '10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

15 '13. A Contratada devê cumprir âs normas de desenvolvimento sustentável (art. 3o,
Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anêxos estão à disposição dos interessados na Comissão
Pêrmanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Conego Nestor nô 21S-Centro, CEp:
65-550-000, São Bernardo/l\4A, de segunda à sexta-feira, no horário das Og:OO às 11:OO
horas, onde poderão seÍ consultâdos gÍâtuitamentê ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de R$ 30,00 (tínta reais), realizado exclusivamente através de
Documento de Arrêcadação Municipal- DANI.

15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
noffcação ê ainda comunicar qualquer mudançâ posterior, sob pena de reputar-se
válada a notmcáção encaminhada ao endereço fornecido.

í5. í6. São partes integÍantês deste Edital os seguintes Anêxosj

ANEXO I - Termo de ReÍêrência

ANEXO ll . Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - lrodelo de Dectaração

ANEXO lV - Modêlo dê Proposta Comercial

ANEXO V - l\rinuta do Contrato

&
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São Bernaído (MA), 25 de março de 2019.

,4 litl 4
ll,, toL D' t't*- \t'ttttla-
/ nErultl umA FERRETnA

Ptggoeira OÍicial
da Câmaía Municipal de São Bernardo/MA

pREGÃo pRÊsENctAL No 04/20í9 _ cpL

TERMo oE REFERÉNctA

ANEXO I

pRoJETo BÁstco

Oí - OBJETO:

Aquisição sob demanda de materiais de expediente com a finalidade de atender as
necessidadês da Cámara Municipal de São Bernardo _ MA.

M
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02 - JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação justifica-se pela necêssidade de manter um estoque que viabilize as
atividades de limpeza diárias, bem como â assepsia em todos os locais vinculados à
Cámara irunicipal de São Bêrnardo, proporcionando condições de higiene adequadas
para o desenvolvimento dos tÍabalhos rêalizados.

03 . ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO:

LoTE Ú rco

ITEM DESCRTÇÃO UNO QTO VÂLOR UNIT,
VALOR
TOTAL

01

AGUA SANITARIA SoLUÇÁo AoUosA
PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO,
EMBALAGÊÀ' PLASÍICA CONTENOO 1 LITRO
PROOUTO COM REGISTRO NO MIN]STERIO
OA SÂUOE. HIPOCLORITO DE SODIO
HIDROXIDO DE SOOIO E AGUA TEOR ATIVO
ENTRE 2% E 2,5% P/P - ÍUBARÁo UND

380
R$

2,70
R§

í.026,00

02
ALcooL ETtLtco cou reon arcoorrco
ENTRE 65 GFiAUS INPM HIOFiATADO DILUIDO
EMEALADO EM GEL COM sOOG UND

160
R'

6,E3

R$

1_092,E0

03

AVENTAL pAR u§õ-E -ÀÃEÃfFõs NA-
cozrNHA RESTSTENTE À CHAMA DE ArE
25OOC, CONFECCIONADO EM TECIDO DE
BRIM, MEDINDO 1 2OM X O,7OM. COM FORRO
E 03 ALÇAS EM TECIDO RESISTENTE A
CHAMAS, UND

10
R$

12,67
RI

126,70

04
BACIA PúSlIcA GRANDE cAPAcIDADE 5oL UNO

15
Rt

19,67
RI

295,05

05
BALDE púsnco EI\,! MATERIAL cot\t
CÁPACIDADE 8L COM ATÇA EM AMME
ç4LVAN IZADO, COR NAIURAL UND

15
R3

5.7'l
R6

85,55

06
BALDE PlÁsrco coirt TAtvtpa coM
CAPACIDAOE 2OL COM ALCA EII PúSTICO
RESISTÉNTE coM TAMPA CoR NATURAL UND

15
R$

21,33
R$

319,95

o7 BANDEJA RETANGULAR LISA, MEOINDO 21 X! x 3,5CM UND

15
RI

'12,67

R$
í90,05

08

C;íJLHEH oESCARTAVEL PARA REFEICÀo
CONFECCIONADA EM PLASTICO ôXI,
BIODEGRADÁVEL ATÔxIco, PACoTEcoÀ,I50
UND, CAIXA COM IOOOUND CX

15
R'

3t,57
RS

475,05

09

coPo P úsrco Da§dÃRiÃtElAiõilõõ
CAPACIDADE 180 mr. PESO MtNtMO DE 2 20 o
acoNDtcroNADo eu eugaLnoeu corra roí
UNIOADES PCT

424 R$
4,33

RE
't.8í8,60

t0
copo pLASTtco DESCARTÁvEL AToxtco
CAPACTDAOE 50 mt PESO [,!tNtMO OE 2 20 ô
ACONDTCTONADO r[4 eMeatecet4 co[,t roô
UNIOADES

450
R§

3,20
R$

1.440,00

dy
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11 OEPÓSITO PúSTIco PARA MANTIMENToS
CAPACIDADE 1OL COM TAMPA ROSOUEÁVEL UND

12
R$

14,00

RI
í68,00

12 DEPÔSITo PLÁSTICo PARA I\IANTIMENToS
CAPACIDAOE 5L COM TAÀ/IPA ROSOUEÁVEL UND

10
R§

r0,00
R3

100,00

t3

DÉSINFETANÍE CATEGORIA BASICA
RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO
CLORATO ALOUIL BENZIL AMONIO,
CONIPOSICAO BASICA MONIL
FENOL.ETOXILADO,OLEO DE
EUCALIPTO.ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS
SUBSÍANCIA OUIMICAS PERMITIOAS
COMPOSICAO AROMATICA LÁVANOA
ACONDICIONADO EM BOMBONÂ PLASTICA
CONÍENOO 5 LITROS, RESOLUCAO 336/99
PORT.15/88. OO MS UND

2A
RO

39,67

R$

1.110,76

.14

DESODORIZAOOR DE AR NA FMGANCIA DE
LAVANDA INGREDIENTE ATIVO
SOLUBILIZANTES COADJUVANÍES
EBUTANO/PROPANO EI\,! FRASCO DE
ALUMINIOCOM CONTEUDO DE4OOI\,IL E PESO
LIQUIOO DE 277 GRAMAS UND

90
R'

11,00

R$

390,00

15

DETERGENTE PARA LAVA LOUÇAS
PRINCIPIO ATIVO LINEAR ATOUILBENZENO,
SULFONATO OE SODIO COMPOSICÂO
BASIC,A TENSOAIIVOS: ANIONICOS NAO
IONICOS. COADJUVANTE. PRESERVANÍES,
SEOUESTMNTE, ESPESSANTE,
FMGANCIAS E OUTRAS SUBSÍANCIAS
QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS
MINIMO DE 8, 0%, PH=6, 0-9, 0, SOLUCAO 1%
P/ P, COMPOSICAO AROI\4ATICA NEUTRO
ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA,
EMBALAGEIT,! DE sOOML UND

204
RI

1,73
R$

346,00

16 ESCOVÃO DE MAOEIRA COM CERDAS DE
NYLON PARA LIMPEZA EM GERAL UND

10
RI

7,45
R$

78,50

17

ESPONJA LAVA LOUÇAJDUPLA MACIA
ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO OUPLA FACE
COMPOSTA OE POLIUREÍANO E FIBRA
SINTEÍICA COM MATERIÂL ABRASIVO COM
FUNÇAO BACTERTCTDA MEDTNDO I 10X75X9
COI\4 FORMATO RETANGULAR
POLIUREIANO E FIBRA SINTETICA NA COR
AI\,IARELA COI\,! VERDE UND

12
RI

0,87
R§

10,114

18

FIBRA DE LIMPÉZÂ PESADT FRoõÚÍ-Ã
BASE DE FIERAS SINTÉTICAS E I!,IINERAIS
ABFiASIVOS, MEDINDO 10,2 X 23 CM,
EMBALAGEM COM 1O UND PCT

R$
61,67

R$

308,35

.19 FLANÊIA TOO% ALGODAO MEDINOO
38X58CM. NA COR LARANJA UND

30
R5

1,17
R'

125,10

20

GUAROANAPO DE PAPEL I\,IEDINDO 23X2OCI\,I
EM FOLHA SIMPLES TIPO LISO COR BRANCA
ALVUM SUPERIOR A 70% CONFORII,{E
NORMA ISSO EMBALAGEI\,4 C/ 50 UNID, PCT

2A
RI

4,55
R$

91,00

Ê\

W
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.21
INSEÍICIDA ÂEROSOL, BAIXA TOXIDADE,
COM SOLVENTE A BASE OE AGUA, SÊI\,I CFC
. SIMILAR AO SBP UND

20
RT

13,18
R3

263,60

22

LIXEIRA PúSICA COI\,I TAI\,íPA E PEDAI UNO

I RS

35,00
RÍ

280,00

23

IUVA DE úTEX
ANTIOERRAPANTE,

FORRADA PALMA

INTERNAMENTE PROTEÇÃO
ATIVIDADES DOMÊSTICAS
TAM G

FLOCAOAS
DAS I]IÃOS EI!,l
E INOUTRIAIS

2A
RI

10,00
R3

200,00

24

LUVA oE úTEx FoR-ÀDÀ }ãTfrÃ
ANTIDERRAPANTE FLOCADAS
INTERNAIVENTE, PROIEÇÁO DAS MÂOS EM
ATIVIOADES OOMÉSÍICAS E INDUTRIAÍS
TAM M

2A
R$

10,00
R§

200,00

25

LUVA DE úTEX
ÁNTIDERRAPANTE.

FORRADA PALI\,1A

INTERNÂMENTE PROTEÇÃO
ÂTIVIOADES DOI!ÍÉSTICAS

FLOCADAS
DAS MÁOS EM
E INDUTRIAIS.

2A
RS

10,00
R$

200,00

26
PÁ DE LIXo DE PLAsTIco MEDINDo 3oOMI!,I x
28OMM X 125MM, CABO DE MAOEIRA
REVESÍIDO COM PLASTICO COM lsOCM UND

15
R§

7,0E

R$

106.20

27
PALHA DE AÇO I COMPOSTO DE ACO
CARBONO, ACONDICIONAOO EI\' SACO
PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES PCT

80
R6

1,82
R$

í29,60

.24
PANO DE CHÁO PARA LIMPEZA EM GERÁL
MEDINDO 71X54CÀ' FABRICADO EM
AIqQDAO CRU NA COR BRANCA UND

50
R§

5,83
RI

29'r,50

.29

PAPEL HIGIÊNICO NEUÍRO DE 8OA
OUALIOADE, FOLHA SIMPLES, GOFRÂOO,
PICOÍADO, NA COR BF{ÂNCA, MEDINDO
3OMX1OCM, NEUTRO, SEÀI RELEVO.
COI\,IPOSTOS DE FIBRAS
CELULOTICAS/NATUMIS EXCEÍO APAMS
DE PAPEL,TUBETE MED'NDO DE 4,OCM.
CONFORMEAS NORMAS DO INMETRO,INPI E
N,B,R. UND

1500
R6

4,57
RÍ

6.855,00

.30

PAPEL HIGIENICO ROúO 1OO% NATURAI9
ACABAMENTO PICOTADO NA COR BRANCA
NEUTRO, MEDINDO 10 CM DE LARGUM,
PACOTE COÀ,! 8 UND PCT

25
R§

5,67
R'

111,75

.31

PEIJRA DE USO SANITÂRIO TIPO
ARREDONDAOA,COM SUPORTE, FRAGANCIA
FLOML,NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA
soLloÁ, coMPosTo oE 98,99% DE
PAMDICOROBENZENO, EMBALAGEM COI!,I
O1 UNIDADE UND

125 R$
2,68

RI
335,00

.32
RODO (PUM E SECA) CABO DE MADEIRA
BASE MEDINDO 4OCM, BASE DE ALUMINIO,
COM DUAS LAMINAS OE BORRACHA UND

12
R'

10,00
R'

í20,00

.33
SABÃO EM BARRA NEUTRO, 

=I,!BÂúãEMCOM 5 UND. EI\,IBALÂGEM coNTENDo DAooS
DO PRODUTO PCT

65
R$

6,33
R$

411,45

&
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04 . DAs oBRtcAçÕEs

4.í - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exêrcer a Ílscalização da entrega do material, por servidor ou
comissão, especialmentê designado pela Càmara Nlunicipal de São Bernardo;

4.1.2 - Proceder aos pagamêntos devidos à licitante vencedora:

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidâdes para que a licitiante vencedora
possâ proceder à entrega do material dentro do êstâbelecido neste píojeto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o material quê não satisízêrem aos padrôes exigidos nas
especmcaçôês;

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas
na legislação vigente.

34

SABÂO EM PÓ PARA LIMPETá PESADA EM
UTILIZACAO PARA LIMPEZAS
ACONDICIONADO EM EMAALAGEM PLASTICA
COIII 5OoIVL. RÔTULo CoM INFoRMACÓES
soBRE o sABÁo E[r pó, FABR|CaNTE.
RESPoNSÁVEL TÉcNtco REGtsrRo No
I',INISTÉRIO oA sAÚDE oU ANVISA UND

180
RT

6,00
R6

1.080,00

35

SABONETE EM BARRA DE GLICERINA 2OOG
EMBALADo EÀ,t sAco púsÍtco coNTENDo
5 uNo, A E|V|BALAGEM oEVERÁ coNTER
DADOS DE IDÊNTIFIcAçÃo E PRocEDÊNCIA
DO PROOUTO

PCT C/ 5
UNI

65
RS

19,33

R$

1.256,45

36

SABONETE LIOUIDO CONCENTRADO
NEUÍRO (PH ENÍRÊ 7,0 A 8,0) DILUIÇAO
MINIMÂ DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS
MAOS, BOMBONA COM 2 LITROS UND

25
R5

19,33
R§

143,25

37
SACO PARA DESCARTE DE LIXO 1OO L PCT

25
R$

't 7,00
R§

425,00

38

§ÀCO PARA DESCARTE DE LIXO 40 L PCT

40
R§

't7,00
RS

6E0,00

39
SACO PARA DESCARTE OE LIXO 6OL PCT

40
RS

í7,00
R$

680,00

40
VASSOUR.A COM CEROAS OE NYLÔN UND

25
R$

8,23
R'

205,75

VASSoURA PARA VASo SANITÁRIo UND

18
R§

6,60
R$

154,80

42

VASSOUR.A TIPO P]ACAVA UND

15
R$

6,57
RS

98,55

Rl 24.735,90

I

&
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4.2 . DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com
o quantitativo ê as especificaçôes constantes do item 3 do presente projeto Básico e da
sua proposta comercial:

4-2.2 - Providenciar a troca, às súas expensas, no prazo máximo dê 10
(dez) dias corridos, do materiat enkêgue com defeitos de fabricação e que não
correspondam as êspeciflcaçôes solicitadas;

4.2.3 - Rêsponsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiÍos, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de
êntrega do materaal, não implicando corresponsabilidâde do podêr público ou de seus
agentês ou prêpôstos:

4.2.4 - l\ranter inalterados os preços e condições propostas;

4.2.5 - Respondêr por todos os ônus decorrentes do transporte de
embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entregâ
do material;

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo
idêntico àquelas constantes do objeto deste projêto Básico;

4.2.7 - Náo transferir a terceiros, total ou parcial, o Íornecimento do
material sem a prévia e expressa anuência da Contratante:

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itêns devêráo sêr entregues em embalagens rêsistenles que
proporcione intêgridadê do produto até o sêu uso, as embaiagens que estivêrêm
violadas serão rejeitadas;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perantê o Fiscâl do Contíato, que adotará
os seguintes procedimentos:

l0l
oa6r-w

^ ^. .__a) _ProvisoriamêrÉe: de posse dos documentos apresentados pela
CONTRATADA ê de uma via do contrâto e da propostâ respecüva, receberã os
bens para veriflcaçáo de especificações, quantidaáe, qualidade, prazo", pr"ço",
embalagens e outros dados peítinentês e, encontíando kreguiaridade, fiiará
prazo para corÍêção pêlê CONTRAÍADA, mediânte retirêda do equipamento, ou
aprovando, receberá provlsoriamente os bens, mediante recibo:

_ b). Definitivamente: após Íecebtmento provisono, verificação da
rntegridade e realização de tesles de funcionamenlo. se for o caso. á sendo
aprovados. nos exatos têrmos do PÍojeto Básico ê da píopostâ vencedora, será
efelivado o recebimento definitivo.

&
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5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão
de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE
Para aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos dâ substituição dos itens rejeitados correráo exclusivamente à
conta da Contratada:

5.5 - Todos os itêns entreguês a CONTRATANTE dêvem ser originais de Íábrica
e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de produçâo,
sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do
fabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objêto não esteja mais disponível no
mercado, a CONTRATADA dêvê substituir por um com a mêsma qualidade e
especificaçâo técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os produtos dêverão estar acondicionados de forma compatível para a sua
conservação, em embalagens de Íábrica, lacrados pelo Íabricante, devendo apresentaa
em suas embalagêns rótulo com a identificação do produto. A exceçâo quanto ao lacre
da embalagem sêrá para aqueles produtos comprados em quantidades infêriores a
menor êmbalagem expedida pelo íabricante.

06 - PRÁZO E LOCAL OE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e
quantitativos solicitados pela CONTMTANTE, mediante emissão de ordem de
Íomecimento emitido pela mesma, durante o período dê vigéncia do contrato que
seÍá alé 3111212019, a contar da data de sua assinatura.

6.'1.1 - Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder
a entrega dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 15
(quinze) dias consêcutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo
e valor solicitado.

- - 6.2 - O material objeto do presente projeto Básico devêrá ser entregue na sede
da Câmara l\,lunicipalde São Bernardo - MA, localizada na Rua Conego Nástor no2.l5-
Centro, CEPr 65.550-000. [,lunicipio de São BernaÍdo/MA, aos cuidâdós do Supervisor
do sêtor competente.

07 . DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será Íeito pela Cámara Municipal de Sáo Bernardo - MA. em
moedâ conênte nacional, mediânte TransÍerência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá até no máximo dê 30 (trinta) dias após a data do recebimento
dêÍinitivo do meteriel solicitado na etepâ, mediante â âpresêniâção de competênte Note
Fiscal ou Faturâ;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolâr na sede desta Câmara a
solicitação de pâgâmento, assinadê e carimbada pelo representante legal da

,@
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empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco,
nome ê número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
devidamente atesta, emitida sem râsura, em letra bem legivê|, juntamente com
cópia do contralo, cópia da nota de empenho como também as demais certidôes
atualizadas: CertiÍicado de Rêgutaridade de Situação do Fundo de Garantia do
Tempo de Sêrviço - FGTS, Certidão de Debitos Trabathistas - CNDT, Certidão
Negativa de Débitojunto à Previdência Sociat- CND, Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relâtivos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por
órgãos dâ Sêcretaria da Receita Fêderat do Brasil e da procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgâos das
Secretarias dê Fazenda do Estado ê do túunicipio.

7.2 - Como condição para Administraçâo efetuar o pagamento, a licitante
vencedora dêverá manter as mesmas condiçóes de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material Íornecido, cabendo-lhe sanâr quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;

7.4 - A nola fiscal/Íatura dêveÍá ser êmitida pêla própria Contratada,
obrigatoÍiamênte com o número de inscrição no CNPJ com que Íoi câdastíado no
departamento de cadastro de Íornecedores da Câmarc Munacipâl de São Bêrnârdo,
constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
fiscais/fâturas emitidas com outro CNpJ, mêsmo de filiâis ou da matriz.

OE - CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO

_ 8.1 - O cronograma dê desembolso será mensal no valor estimando de R$ _,conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea ,b", inciso XIV do art. 40, áa Lei
Federêl no 8.666/93.

PREGÃO PRESENCIAL NO OO,(/20í9 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREOENGIAL

Cámara Munlcipal de São Bernaído
Att COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL

ReÍ.: PREGÃO N" _/2019 - CPUCMSB

Na qualidade de rêpresêntânte lêgal da êmpresa
inscrita no CNPJ sob o n.o credenciamos o Sr.

É;ú-iffire_-Fúffi-
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Sõo qeúanlóiu

-, portador da Cl n.o

Local e data
Nome e assinatura do rêprêsentante legal

ê do CPF n.o
, para nos representar na licitação em referência. com poderes

para formulâr ofertas, lances dê preço, recorÍer, renunciaí a recurso e praticar todos os
demais atos pertinêntes ao certame em nome da representada.

AõH@ia:*ifue-
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PREGÃO PRESENCIAL N" OO4/20í9 - CPL

ANEXO

DECLARAçÂO

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO OO4/20í9 - CPL

A êmpresa ......, inscrita no CNPJ no................, por
intermédio de seu reprêsentante tegal o (a) S(a)................__.........................
poÍtador (a) da Cl n".................... e do CpF no DECLARA, sob as
sanções administrativas cabívêis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brâsileiro, quê:

1) Quanto a êmpregaÍ agêntes incapazes ou relativamentê incapazes;
consoantê o disposlo no lnciso V do Art. 27 da Lêi no 8.666, de 2í de junho de
1983, acrescido pela Leino 9.854, de 27 de oúubro de ,l999, que não pôssuiem
seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubrê, e em qualquer trabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz a partir de 14 (quatorze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXX T do Artigo 70 da Constituição Federat
de 1988.

2) Quanto a condiçáo ME/EpplCOOp, esta empÍesa está exctuÍda das vedações
constantes na Lei Complementat no. 1|47t2014 e; na presente datã, é
considêrada:

) MICROEIVIPRESA, conforme Lei Comptemeôtat no 147120.14,
) EIVIPRESA DE PEQUENO pORTE, conforme LeiComptementar no 1472014.
) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federat no. 11.488/2007.
) Não é ME/EPP/COOP.

3) Ouanto ao plêno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação; quê esta empresa atende a todos os rêquisitos de habiiitaçao, Oem
como apresenta sua proposta com indicaçâo do objeto e do preço oferecido os
quais atendem plênamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Fedêrat n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato oãorreu
que a inabilite a partacipar do PREGÃO êm epígraÍe, e quê contra êla não existe
nenhum pedido de Íalência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edilal e que se submete a todos os seus termos.

a. Oeclara ainda, nos termos do artigo 9ô, l, da Lei Federal n.o 8.ô66/93,
que não possuiem seu quadro funcional servidor público ou dirigente de
órgão ou ênltdade contÍatânte ou responsável pelâ ltc ação.

b. Declara tamtÉm, nos termos do aÍtigo 9o. I e ll da Lei Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.
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ou por qualquer pessoa:
b) A intenção de apresenlar a proposta anexa não foi informada a, discutado com

ou recebido de qualquer outro participantê potencial ou de fato da (identiíicaçâo
da licitaÇão). por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inftuir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato dê (identiÍicação da licitação)
quanto a pâ(icjpar ou não da referida licitaÉo;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunieldo a ou discutido com qualquer outro participante
potercial ou de fato da (identificação da licitâçáo) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta ânexa não foi, no todo ou em pade, direta ou
andiretamente, informado a, discutido com ou recêbido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oÍicial das propostas;

0 Que está plenamentê ciente do teor e da extensão desta dectaraçáo e que detém
plenos poderes e infoÍmações para firmé-la.

Local e data
Nome e âssinatura do represêntante legâl

[ObseNaçáo: em caso afimativo, assínalar a rcssalva acifia - Esta declaração deverá
ser emitida em papel que identifique o órgào (ou emprcsa) emíssotl

5) Quanto a êlaboração inaependente ae proposte

a) A proposta anexa foi elaborada dê maneira independente (peto licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no lodo ou em parte, direta ou
andiretamente, inÍormado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencialou deÍato da (identiÍicação da licitação), por qualquêr meio

lll
ca t'
tL-y'?
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PREGÃo PRESENCTAL N. oo,u2oí9 - cpL

ANEXO IV

MODELO OE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂmlal uur.ttctplL DE sÃo BERNARoo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000. São Bemardo - MA

ATT: COIUISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n' 65.430-000, São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCTAL No _/20t9 - CpL

Prêzados Senhores,

Submetemos à apreciação dê V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
assumindo intêira responsabilidade pelo sêu teor e as dêmais obrigações estabelecidas
no edital e sêus anexos.

PROPONENTE:
RAzÁo soctAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAx:
ENDEREÇo ELETRôNtco

1. PROPOSTA DE PREçOS:

2. PRAZO OE VALIDADE DA PROPOSTA:
s. PRAzo P-aRA ExEcuÇÃo Do coNTMTo:
4, CONDIçOES DE PAGAMENTO:
s. DADos BANcÁRtos DA EMPRESA:
6. tNFoRMAçoEs oo REPRESENTANTE euE asstNARÁ o coNTRAÍo (Nome,
RG, CPF, Endereço).

Local, data ê assinatura.
(nome da empresa e do seu represêntante legal, com a devida identiÍicação ê

quatificação)

ITEM DESCRTçÁO/

EsPEctFtcaçÁo

MOOELO/
FÂBRICANTE

UNIOADE DE

MEOTOÂ
QUANTI
OÂDE

VALOR UNIT VALOR TOÍAL

I

2

&-
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pREGÃo PRESENctal No oo4/20í9 - cpL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATo No _/2oi 9/GÂMARA

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI
CELEBRAM a CÂMARA MUNtctpAL DE sÂo
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, OE
MATERIAL DE LIMPEZA INTERESSE OA
CÀMARA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNtCtpAL OE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no cadâstro Nacionat de
Pessoas Juridacas sob o n. 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor no21S-
Centro, CEP: 65.550-000, Sâo Bemardo/t A, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato reprêsentado pelo presidente o Sr. BERNAROO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO, bÍasileiro, portador da carteira de idêntidadê no . . edoCpFn"......__.......
residente ê domiciliado na nesta Cidade e a emprêsa inscrita no Cadastro
Nacional dê Pessoa Juídica - CNPJ do l\4inistério da Fâzenda sob o no
êstabelecidâ (lnserir êndereço complêto), neste ato denominada CONTRATAOA,
represêntadâ por (insêrir o cargo), senhor(a) (qualiíicação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CpF, sob o_, portador do R.c.
no _de acordo com a representaçáo legalque lhe é outorgada por_(inserir qual
dos instrumentos: pÍocuração/contrato social/êstatuto social) RESOLVEM
celebrar o presentê Conkalo decorrente da licitação na modalidade pregão presencial
n.o _/2019 e do Processo AdministÍativo n.o _/20i9, com fundamento da Lei
no 8.666, dê 21 dêjunho de 1993, da Lei no 1O 520, dê 17 de julho de 2OO2 ê na Lêi no
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁusuLA PRtMEtRA - Do oBJETo

1.1. Constitui objeto do presentê contrato a ContrataÇão de pessoa jurídica
para o Íomecimento, sob demanda, dê Material dê limpeza dê intêresse da óámara
lvlunicipalde São Bernardo, conÍorme as especificaçôes constantes do projêto Básico,
que integrou o Editâl do Pregão Presencial no _/20í9 - CpL da Câmara, proposta
da CONTMTADA e demais documentos constântês do procêsso no /20i9.

1.í. Discriminação do objetol

N
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2. cLÁusuLA sEGUNoa - vtcÊNclA
2,1. O prazo de vigência deste Termo de ConValo seú até 3,lt12l2'í 9 contados da
assinatura do conkato, prorrogável na forma do arf.57, s1., da Lei no g.666, de
1993.

s. cúusuLA TERCE|RA - pREço
3.í.OvalordoprêsenteTermodeContratoédeRS .. _ (. ... .. ).
3.2. Eslimê-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluldo
mensalmente de íormê equitâtiva até 3íl12y20í9, coníorme quanthâtivo solicitado
(sob demanda), nos termos da alinea .b", jnciso XIV do art. iO, da Lei FedeÍal no
8.666/93.
3,3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, lnclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, íiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, Írete, seguro e outros necêssáriosao cumprimento integraido objeto
da contratação.

4. cúusulA euaRTA - DoTAçÃo oRçÂMENTÁR|A
4.í. As despesas decorrentes desta cóntratação estêto programadas em dotação
orçamêntária própria, píevistê no orçamento do Câmara, paà o exercício de 20í9,
na classiÍicação êbaixo

0í 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

s. cúusulA eutNTA - pacAMENTo
5.1. O pagamênto sêrá feito pela Câmara Municipâtde São Bernardo/MA. êm moêdâ
conente nacional, mediante Transferéncia Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Contratada e ocorrerá até no máximo dê 30 (kinta) dias após a data do recebimento
detnltiyo go^í11lgrlal,lnediantê a aprêsentaçáo da ãompetente Noia rL""i ár?átrr";

5.1.í. A CONTRATADA deverá pÍotocolar na sede desta Cámara a soLc[acão de
p.ag€mento, assrnada e-carimbãda pelo repíesentante legalda emprêsa em pâpel
lmDrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédià em
conta corrente como: nome e númeÍo do Banco, nome e áúmeio da Agência e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamênte atesta, emiti-ú sem
rasura,_em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como também as demais certidões atualizâdas: óêrliíicado de
Regularidâde de Situação do Fundo de Garêntia do tempo Oe Serviço _ ÉêrS,
Certidáo dê Débitos Trabalhistâs _ CNDT, Certidào Negativê de Déúrto tunto à
Previdência Sociat - CND, Certidão Conlunta Negativaie OeUitoi Àái"iiro" 

"Tributos Federais e à DÍvida Ativa da Uniao, expeãtda por Orgaos Oa Seciàtarla

k-LQ)

UNIDÂOE DE
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VÂLOR TOTAL
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da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e
certidôes negativas de debitos expedidas por órgãos das Secreta âs de Fazenda
do Estado e do Município.

5.2. Cono condiçáo para Administíação efetuar o pagamento, a licítante vencedora
deverá manter as mesmas condíções dê habilitaçáo:
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidadê da Contratada pelo perfêito
desempenho do material fomecido, cabendo-lhe sanaí quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do rêfeÍido material;
5.4. A nota Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
náo se admitindo notas Íiscâis/fâturas emitidas com outro CNpJ, mêsmo de filiais ou
da maÍriz.
5.5. O pagamento dar-se-á dúetamente na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no _.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçôES
6.í. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-sê-âo peta disciplinâ do art. 65 da Lêi no
8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições conkatuais, os
acÍéscimos ou supressÕes que se Íizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cênto) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado enlre as partes contratantes
poderão exceder o limate de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. CúUSULA SÉTIMA . ENÍREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7 l. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado, parcêlado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela
CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.
7.í.í. O material objêto do prêsente Termo de ReÍerência devêrá ser entregue na
sede da Câmara Municipal dê São Bernardo - MA, localizada na Av. Joã;XXlll,
S/N, Bairro Cêntro, São Bernardo/MA, CEp 65.398-000. aos cuidados do
Supervisor do setor competente dê Segunda a Seía das g:oohs às 13:OOhs.
7.2. As condiçôes dê entrega e recêbimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, documento integrantê e apenso a este contrato.

8. CLAÚSUL.A OTTAVA - FtSCAL|ZAçÃO
8.í.A Íiscalização da execuÉo do objeto seÍá êfetuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçOES DA CONTRATANTE E DA CONTRAÍADA
9.í. As obrigações da CONTRATANTE e da CONIRATADA sâo aquetas previstas
no Têrmo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÕES ADMINISTRATIVAS10.í Comete infração administratjva nos termos da Lei no 8.666, de í993 e da
Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:

w
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10.1.1 inexecutar totalou parcialmente qualquêr das obrigaçôes assumidas

em decoÍência da contralação;
10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1 .3 fíaudar na execução do contrato;
10.1.4 comportaÊse de modo inidôneo:
10.1.5 cometer Íraude fiscal;
'10.1.6 não mantiver a proposta.

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

10.2.1 adveíência por faitas leves, assim êntendidas aquelas que não
acarretem prejulzos significativos para a Contratante;í0.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula tÍês por cento) por dia de atraso

injustificado sobÍe o valor da parcela inadimptida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

í0.3.1 multâ compensatória de 10o/a (dez por cento) sobre o valor total
do conkato, no caso de inexecuçáo total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será êplicada dê forma proporcional à
obrigâÇão inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimênto de contratar com o órgão,
êntidade ou unadadê administrativa pêla quêl a Admjnistração pública opera
e atua concretâmente, pelo prâzo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e conkatar com a Câmara l\4unicipal dê São
Bernardo/MA com o consêquente dêscredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 dêclaraçâo de inidoneidadê para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquantô pêrdurarem os motivos determinantes da
punição ou até quê seja promovida a rêabititação perante a própria
autoÍidade que aplicou a penalidade, que seÍá co;cedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratânte pêlos prêjuízos causados;

10.4--- Também ficam sujeitas às penatidadesdo ad. 87, flt e lV Oã Lel n" 8.OOO,
de 1993, a Contratada quel

10.4.1 tenha sofrido condenação deflnitiva por praticar, por meio dolosos,
Íraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.42 tênha praticado atos ilícjtos visando a frustraí os objetivos da
licitaçáo;

10.1.3 dêmonstrê não possuir idoneidade para contralar com a
Administração em virtude de atos ilicitos praticados.10.5 A âplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar_se_à em

processo. admrntstrativo que âsseguÍáÍá o conÍaditório e a ampla deÍesa à
Conlrêtâda, observando-se o procedimenlo prevrsto na Lei no 9.666 de.199310.6 A autoridade competente, na aplicaçáo dâs sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, ocaráter educaijvo da pena, bem
como o deno causado à Adminiskaçáo, obsêrvado o principio dâ proporcünalidadê.1o-/ As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadasko Próprio da CÂ[4ARA.

ii. cLÁusuLA oEctMA sEGUNoA - REsctsÃo

&
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11.1. O presentê Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prêjuízo das sançõês aplicávets.
11.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídicâ, desde que sêjam observados pela nova pessoa juídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitaçáo originali sejam mantidas as dêmais
cláusulas e condiçôes do contrato; não haja prejuÍzo à exêcuÉo do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Admintstração à continuidade do contrato.í1.3. Os câsos de rescisáo conkatual serâo formalmênte motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso de
rescisâo administrativa previstâ no art. 77 da Lel no 8.666, de í993.'11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
âspectos, conforme o caso:

'11.5.1. Balanço dos êvêntos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidosi
11.5.3. lndenizaçôes ê multas.

'12. cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - vEoaçÕES
12.1. É vêdado à CONTRATADAI

para qualquêr

âlegaçáo de
casos previstos

12.1.1. c,aucionat ou utilizar estê Têrmo de Contrato
opêração financeira;-12.1.2. interromper a execução conkatual sob
inadimplemento por parte da CONTRATANTE. salvo nos
em lei.
12.1.3. Subcont.atar.

í3. cLÁusuLA oÉctMA TERCE|RA - oos cAsos oMtssos.13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as
disposições contidas na Lej no 8.666, de 1993, na Lêi no 10.520. de 2OO2; demais
normas gerais de licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n" 8.07g, de í990 _ Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gêrais dos contratos.

14. cLÁusuLA DÉctMA ouaRTA - puBLtcaÇÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providênciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previstá na Lei no
8.666. de 1993.

ís. cúusuLA DÉctMA eutNTA - FoRo
15.1. O Foro para sotucionaí os latígios que dêcorrerem dâ execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o Municlpio de São
Bernardo/MA.

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

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