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ESTÀDO DO MAMNITÀO
CÁITÀM 

'IUNICIPÁL 
DE S,iO BERNÁRDO
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MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No.006/20í9

OBJETO: Contrataçáo dê pessoa jurídica parâ o Íornecimeito, sob demanda' de

material de limpeza de interesse da Cámara Municipal de São Bernardo'

PRESENCIAL NO /2019 - cPL

ORGÃO LICITADOR: Cámara lvunicipal de São Bernardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 

-/-/20íg
HORA: hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitaçao/CPl da Câm-ara Municipal'

fo""fi."O" n" Rua Conego Nestor no 215-Centro, CEP n' 65550-000' São

Bêrnardo/i.44

PÍêgoeira da Cámara Municipal de São Bêrnerdo: RENATA LIMA FERREIRA

ln'ld€3?
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ESTADO DO MARANILíO
(ÀMÁRÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNÁTDO
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Sào Bernotdo \A
PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM No. 006120í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdASITO

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629-520/oOO 1-07, sediada na Rua Conego

riã"ú n;irs-C"ntro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do

Preooeira da Comissâo Pêrmanênte de Licitação de Sâo BeÍnardo designadâ pela

portãü n; ôoslzorg, assinada em 25 dê janeiro de 2018 e publicada no átrio

fr,luniilpaf no ala 18 de fevereiro de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que

reali,árà licitaçao na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor prêço por

r-OiÉ, 
"onrori," 

descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o

Ji"oo"to O" Lei n' 10.520, de 17 de iulho de 2002, Decreto no 3 555, de I de agosto de

ãõõõ. àãLiõ".pràmãntar n" t23, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11'488 de

iá ,r-,: iúÃã a" ào'oi, ao oecteto n" 6 204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se'

"ru"iaiã,iárn"nt", 
a Lei n' 8.666, de 21 de júnho de 1993, e as exigências

estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realizaçáo do Pregão terá inicro às 

-:-hs 
do

É;ç"" 
" 

; o.ãirããt"çao de Habilitação para o objeto definido- neste. Edita-l e

resjectivos Anexos. ser àntregues na côMlssÂo PERiíANENTE DE LlclTAÇao'
CÉL, situaoa na comissão Éermanente de LicitaÉo/CPl da Cámar1 Municipal'

tocatizaOa na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEP| 65 550-000' São

Bernardo/i,4A. na data e hoÍário acima mencionados.

í. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação dê pessoa iurídica para o

íornecimento, sob áemanda, de matêrial de limpeza de interêsse da câmera

úrnicpat ae São Bêrnardo, conforme especificações constantes do Termo de

Referência - ANEXO l, parte integrante deste Edital.

1.2. O valü global estimado desta licitaÉo é de R$ 24'962,18 (vinte e quatro mil'

novscentos à sessenta e dois reais e dêzoito centavos)'

2. DA PARTICIPAÇÂO

2.1. ParticipaÉo de empresas, cujos ramos de atividades sejam compativeis com o

ã6l.toliiii"'ao'" qu. 
"tendam 

a todas as exigências, inclu§ive quanto à doc-umenta€o

ã iequisitos mínimos de classiÍicaçáo das propostas, constante deste Edital e seus

Anexos.

fi;ei;d- a:õ__EisE$
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2.2. A oarticiDacão nêstê Preqão é EXCLUSIVA a microempresas. emDrêsas dê
pequeno oorte (conforme Lei Complementar no í23. de í4 de dezembro dê 2006.
nos termos do artiqo 48. lnciso l. alterado pela Lei ComDlementar nÔ í47. de 07
de aqosto de 20í4)- cuio ramo de atividade compatível com o obielo licitado e
que atendam a todas aa oxiqêrcias. inclusive ouanto à documentacão e
rêouisitos minimos dê classificacão das prooostas. constante deste Edital e
seus anoxos,

2.3. Náo serão admitidas na licitação as empresas punidas, no ámbito da
Administração Pública, com as sanções que abarquem a Administraçâo Pública
lvunicipal prescritas no art. 70 da Lei Federal n" 10.520102, bem como os incisos lll ê
lV do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93.

2.4. Náo poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,
concoÍdata, concurso de credores, dissolução, liquidaçao ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiÍas que não
funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos
da Cámara Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do dirêito de lacitar e contratar pela Administração Pública da
Cámara irunicipal de São Bernardo. (art. I da Lei Federal n'8.666/93)

3. DA REPRESENTAÇÀO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.1. Na íase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para ÍormulaÉo de propostas e para
a prática de todos os demais atos inêrentês â este Pregão Prêsencial.

3.1.1. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegaçáo deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
prêsentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e pâra a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
observando-se ainda quei

a) Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame; e

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

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documênto que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a respond€r
por sua representada, devendo, ainda, no âto dê entrega dos envelopes, identificar-sê
exibiôdo a Carteira dê ldentidade ou outro documênto êquivâlêntê, com copia do
Íespectivo documento.
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3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento paÍticular, ou por Caía Crêdencial, firmada pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhecjda por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para formular ofeÍtas e lancês de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

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

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de
eleiçõês de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderês para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal inveslidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidadê ou outro documento oficial que contenha foto do
representante da emprêsa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serâo conferidos pelo Pregoeiro, a cada
Sessão Públicâ realizada.

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

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

3.7. E Íaçullada a apresentaÉo do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documento somente lmpedirá que o representante da licitante se maniÍêstê ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigêntê, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.í, devêndo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3,3 alinôee "a" e "b".

3.9. Não será admitida a participaÉo de doas representantes para a mesma empresa
e nem de um mesmo representante para mais dê uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Dêclaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3o da Lei ComplemenlaÍ n". 14712014, no caso de
microempresa ou emp.esa de pequeno porte e também para as cooperativas,
conÍorme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da ÍeÍerida
Declaraçâo indicará que a licitante optou por nâo utilizar os beneficios previstos na Lei
Compleínenlat n". 1 47 120 1 4.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo
trazer, no caso das l\,4EIEPP a Certidão de EnquedÍamento como Microêmprêsâ ou
Empresa de Pequeno Porte, somente para eíeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complemêntar n" 123, de 1411212006, emitida nos termos do art. 8" da lnstruÉo
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Normativa do Departamento Nacional de Regisko do Comércio - DNRC n'103, de
3OlO4l2O01, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou ContÍato
Social das proponentes pertencentes a esla categoria empresarial.

3.11. Os Licitantes deverão apresentar a declaração exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordem dos Procêdimêntos:

3.12.1. A sessão do certame observará os seguintes pÍocedimentosl
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do boneficio âs microempresas ê empresas de pequeno porte
f) Fase de habilitaçao
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃo DoS ENVELoPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçâo devêrão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no Íecho e contendo em suas partes extêrnas e frontais, em caracteres
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO I2O1E
oRGÃo LtctraDoR: coMt-ssÃo PERMANENTE DE LtctraçÂo - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _/_/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NÔ 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
PREG,AO PRESENCTAL No _/2019
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÂO - CPL
LOCALI SÃO BERNARDO/MA
DATA: _r_/20í 9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Não será admitida a enkega de apenas um

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele
HABILITAÇAO" será rubricado peto Pregoerro.
credenciados das licitantes.

envelope.

indicado como 'DOCUMENTOS DE
equipe de apoio e os rêpresentantes

,;;;tãifi -tãii:-ircnaú-
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4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou
cópia prêviamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL (até
viniê ê quatro horas anies da realização do certame), ou publicaÉo em órgão da
imprensa oÍicial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem írregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassificadas.

4.6- Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via poslal ou entregues em
outros setores que não seia o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declaração expressa, a simples aprêsentaçâo da proposta
implicará a submissão às normâs constantes da lêgisla€o que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregáo e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresêntada em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua porluguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso conente, sem emendas, rasuras ou entreljnhas, devidamente datada,
assinada ê rubricadas todâs as folhas pelo representante lêgal do licitante proponente,
com o seguinte contêúdo, de apresentação obrigâtória:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, númêro do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço êleÍônico (e-mâil), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conla corÍênte para fins de pagamento:

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

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicaçâo do LOTE e ITE[,
cotados, êm conformidade com as especificações do Termo de R;íerência _ ANEXO
I deste Editali

d) Preço uniÉrio e o valor tot l da proposta. Nos preços propostos dêverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como poÍ exemplo: lransportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execuçâo do objeto da presente licitação;

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

g) Prazo dê execução: dê acordo com Termo de Referência.

9.1)Após a solicitação de Íornecimento, a CONTRATADA dêverá proceder a entrega
dos itêns constantes na mesma, em sua totâlidadê, êm até no máximo 05 (cinco) diãs
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consecutivos, em uma única etapa, independentêmente do quantitalivo 6 valor
solicilado.

5.2. Não será admilída cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço oÍertado permanecerá Ílxo e irreajustável.
5.4. A apresentaçáo da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos_

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta flcará sujeato às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Ouaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamentê cotados, serão considêrados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços
ser fornecidos sem quaisquer ônus adrcionais.

6. OO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6 1. Seráo proclamados. pêlo pregoeiro, os licitântes quê apresentarem as propostas
de mênor preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até,lO%
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem cresiente, para que os'rep'resentantes
regars das ltcttantes participem da elapa de lances verbats.

6.2. Quando não Íorem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o pregoeiro fará o ordenamento
das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em oidem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, àL valores
drstrnlos ê decrescenles, parâ a escolha da proposta de menor valor.

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

6.5. O, empate enkê duas ou mars proposlas de preço, será resolvido por sorteio êm
alo pubtrco. com a participação de todas as ljcitantes.

6.6. Encer.ados os lances, as propostas de microêmpresa e de emprêsâs depequeno porte que se encontrarem na Íaixa ate 5% acima do menor pieço serão
consideradas empatadas com a primeara colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na,ordem de classificação. uma na falta da outra, para fazel uma única e
ultima oferta, iníenor a da primetra colocada, Msando o desempate.

6-6.1. Aplic€-se o disposto neste ilem somente no câso da proposta inicialmente mais
bem classiÍicada não ter sido apresentada por microempresà ài, árpráiu à"-p.qr.no
poíte.

í. i.@ãiL roor@: sBfu
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6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem-iass;ticada pooerá
aprêsentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do pÍimeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
eslimado para a contrataÉo, será adjudicado em seu favor o objêto deste pregão,

6.7 . de sera rada a
Tnen critéri nor

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na Íorma da subcondição anterior, o pregoeiio convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classiÍicãtóÍia, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
êmpresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecldo nestâ
condição, o Pregoeiro fará um soÍteio. deíinindo e convocando automaticamente a
vencedora para aprêsentação da oferta flnal do desempate:

6.6.5. O interessado que não apresentaí proposta decairá do direito previsto na Lei
ComplemenlaÍ no 'l 47 l2O1 4;

6.6.6._Caso não haja interessados em exercer o direito de preÍerência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.

6.8. O Pregoeiro examinará a acejtabilidade quênto ao objeto da proposta com o
menor preço, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente
a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo aceitável a oíerta, será verificado o atendimento pelo proponente de todasas exigências editalÍcias, para eíeito de habilitaçao. Cajo contário o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de-classificação, 

"te 
ã upuraçao Oeuma proposta que atenda a todas as exrgências constante; deste Edital, sendo orespectivo proponente declarado vencedor Àessa fase.

6.10. Verlfic€ndo-se discordáncia entrê o preço unitário e o total da proposta
prevalecerá o primeiro, sendo corrigtdo o píeço total; ocorrendo diverqêncra enke osvarores numêflcos e os por extenso, prêdominaráo os últimos, indepeúentemente deconsulta ao licitante

6 11. C,asolenha ololrido lancê, a proposta de preços, ajustada ao lance final, dêveráser.prolocotada na CPL da Câmara, no prazo de 4g (quárenta e oito) horas, contadoda lavratura da ata.

6.12. Serào desclassificadâs aquelas propostas que:
6.í2.1. Apresentarem valores acrma do máximo Ástabelecido no Edital, englobando
itens e valor globel;

6.í2.2. Não atenderem às exigênctas do presente Edital ê seus Anexos:
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6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequÍveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonskado sua viabilidade por meio de
documentaÉo que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor preço náo for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender âs exigéncias habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver Íormulado tal proposta,
na ordea de classificação, e assim sucessivamentê, até a apuração de uma que
alenda às condiçôês deste Edital

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

6.15. Oa reuniáo lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual seráo registradas as
ocoÍências relêvantes e que, ao final, será assinada pelo preg;êiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentea presentes.

6.16. O licitante declarado venc€dor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço
âdequada ao último lance, no prazo de 02 (dois)dias, contado da asslnatura da ata de
sessão.

h+

oAr

6.16.1. Os documentos poderão ser remetldos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia autenticada
pelo Pregoeiro.

a qualquer momento, em prczo a sq estabelecido

6.16.2.. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverâo ser
encaminhados ao órgâo licitante.

6.í6.3. O licitante que âbandonar o certame. deixando de
indicada nesta seÇáo, será desclâssificado e sujeitaÊse-á às
Edital.

6.16.4. OPregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total oÍêrtado for aceitável, mês'oa orecosunrtanos que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados peto ôhGÂO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do i"u ujo|. gfoO"f.

9-19:l, 9:,i dêsclassificadâ a proposta que náo corrigir ou não justificar eventuaas
rrregutandades apontadas pelo pregoerro.

6.16.6. No caso de licltação por lotes ou ilens será pêrmitida a alteraÉo de preços
unitários pelo licitante obseNando-se: (apênas se houver divisão em lotes ou itensy

enviar a documentação
sançôes previstas neste

Miú&aü í eo-@lCd§fii-
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a) Como limite máximo o valor global íinal oÍertado, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da pÍoposta inicial;

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

c) Para fins do disposto nesle inciso, o cálcuto do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unjtários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

7. DA HABtLtTAÇÃo Dos Ltc|TANTES

7.'1. A DocumentaÉo dê Habilitação devêrá ser entrêgue em 01 (uma) via, em
envelope devidamente fechado e rúbricado no fecho, ideniificado conforme o indicado
no itêm 4.1 deste Edital.

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitaçao,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, idenüÍlcaçáo e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. Encefiada a etapa competitva e ordênadas as oÍertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaçáj do l;itante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaÉo ou i;abilitação.

7.3. A participação no presente procedimenlo licitatório requer a apresentação de toda
a oocumenÍaçao comprobatóriâ da nêcessáía qualiíicaçáo no que se reíere à:

7.3.1- 
.Habilitação Jurídica, que sêrá comprovada mediante a apresentação da

seguinte documeôtaÉo:

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

b) ato constjtutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçôes, devidamente registrados, em se tratando-de sociedadu" empr"sàiiais e, no
cas-o de, sociedade por ações, acompanhado dos documentos oe àiàt!áã a" 

"er"aIUars admtntstradores:

c) no caso^de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou Cartório de Regisko de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoria em exêrcício:

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira êm
lrT,?Tl.ilo no.País e ato de íegistro ou autorazaçâo para íuncionamento ;xpedadopeto orgao compelente. quando ê atividade assim o exrgir

7.3.2- Regularidade Figcal, que será comprovada mediante a apresentaÉo dos
sêguintes documentos:
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a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pêssoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Íúunicipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Ptova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da sêguinte forma:

a) Fazenda Federal: apresentação de CeÍtidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uôião, ou Certidâo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pêla SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuiçóes sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 't 1, da Lei
no 8.212, de 1991;

a.l) O licitante poderá, em substituição à certidáo mencionada na alínea c.1,
apresentar as seguintes ceÍtidões conjuntamente, desde que tênham sido expedidas
alé o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidão Nêgâtiva de Débito ou a Cêrtidão Positiva com efeito negativo
rêferente à Contribuição Previdenciária ê âs de Terceiros, expedida pela Socretaria da
Receita Federaldo Brasil (RFB) e a Certidâo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federals e à Divida Ativa da Uniáo, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Gêral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentaçâo da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidâo Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operações relativas à CirculaÉo de lvlercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transpoíe lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicaçâo - ICIIS, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razâo do obieto social, está isento de inscrição estadual;

c) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Ceíidão Positiva com efeito de Negativa, do tmposto sobre Serviços
de Oualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento dê inscrição municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimptidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certldão Negativa de Débitos Trabathistas (CNDT)ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3. As microempresas e emprêsas de pequeno porte deverão apresentâr toda a
documentaÉo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas
no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restriçâo, assôgurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período. a
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critério dâ administração pública, para a regularizâção da documentaçáo, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas
com eíeito de cêrtadão nêgativa (art.42, §1., LC 123106).

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

7.3.3-2. A não-regulatização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
impllcará em decadêncja do direito à contratação, bem como a aplicação da
suspênsão de licitar e contratar com a Adminiskação pelo período de até 02 (dois)
anos, sendo facultado à Adminiskação convocar os licitantes remanescentês, na
ordem de classiíicação, paÍa a assinâtura do contrato, ou revogar a licitação.

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

a) Balanço patrimonial e demonstÍações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na Íorma da lei, vedados a substituiçáo por balancetes ou
balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC)e
do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido
igual ou superior a dez por cento (10%) do valor êstimado da contratação.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art.
'18 da lC 12312006 clc aft. 1.179, § 20 CC) e as Micro e Pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitaçôes cujo os objetos sejam para o Íornecimento para
pronta entrega ou para locação de materiai§ (art. 30 do Decreto Fêderal nô
6.204t2001).

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresêntação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês
imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrâções contábêis assim apresentados:

l. Publicados em Diário Oficialou;
ll. Publlcados em jornalde grande circulação ou;
lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou;
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, na forma da lN n" 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1" de agosto de 1997, art. 6", acompanhada obrigatoriamentê
dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apÍesentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Aberturâ e dê Encerramento do Livro em quêstão.
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V. Sistema Público de Escrituragão Digital - Sped - Contábil (Decreto Federal no

6.02212001\: nos termos do art. 20 da lnstrução Normativa RFB n' 7871200'1, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5o do art. 10

da lnstruÇão Normativa DNRC no 107/2008.

b) Certidáo Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juíídica, com data náo
excedente a 60 (sessenta) dias dê antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

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

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

7.3.6. DeclaraÇão UniÍicada que constará:

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

b) Declaraçáo de superveniência de fato impêditivo dâ habilitação neste certame,
anclusive na vigência contrâtual, caso venha a ser contratado.

c) Declaraçao de elaboraçâo independente de proposta.

d) Declaração da condiÉo sê é ou não |\IE/EPP/COOP.

7.4. A apresentaçâo do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Federal ou dê outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.'l ("a", "b", "c" e,,d")e 7.3.21,,a" e,,b',1.

7.5. Não haverá apresentaçáo de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não seÍão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituiçáo aos documentos requeridos no presente Edital e sêus Anexos.

7.7. Se a documentaÉo de habilitação nâo estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, podêrá o Pregoeiro considerar o
Proponente inabilitado.

7-8. Sob pena dê inabilitaçáo, os documentos apresentados deverão estar em nome
do licitante, com indicâção do número de inscriÉo no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos êm língua estrangeira deverão ser entreguês
acompanhados da traduçâo para língua portuguesa, efetuada por tradutoÍ
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juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua poÍtuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação juridica e regularidade
fiscal deveÉo estar em nome da íllial, exceto aqueles que, pela própria natureza, sâo
emitados somente em nome dâ mâtriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitaçao, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgáo da imprensa oficial ou por ópias, desde
que acompanhadâs dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documentaçáo e proposta
enviados via postal ou entreguês em outros setores que não seja o especificado no
Preámbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei,
admitindo-se como válidos, no caso de omissâo, aqueles emitidos a menos de g0
(noventa)dias.

7.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaÇáo, à
conÍormidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste Edital.

8. DA rMpucNAçÃo Do ATo coNvocaróRto

8. 1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão ate 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para recebimento
das propostas.

8.1.'1. A apresentação de impugnaçáo contra o presente Edital será processada e
julgada na forma o nos prazos previstos na legislaçâo, devendo ser entregue
diretamente na coMlssÃo PERMANENTE DE L|C|TAÇÀO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no2ls-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/MA, não tendo efeito
suspensivo.

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

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

8.3. Acolhida a petiçáo contra o Ato ConvocatóÍio, será designada nova datâ para
realização do certame.



ü
5o

ooC
çj)Áa)

EsrÁDo Do l[ÁMNHÀo
CÁMÁRA MUNICIPALDE SÃO BERNÀRDO

Cl PJ: 07-629. 520/A00t -07
Rua Con.eô f?stor n"215-Cehno CEP 65.554 000

Sdo Bernado .rí,1

8.4. A entrega da propostâ, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitaÉo, por parte dos interessados, das
condições nele estabelecidas.

9, DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do Pregoeiro neste processo ljcitatório, poderá o licitante, ao Íinal da
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a íntenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.

9.2. A lalla de manifestaçâo imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intençáo de reconeÍ por parte de algum
dos conconentes, ficam desde logo intimados a apresentarem @ntra razôes também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentaçáo das razões do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisáo do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Cámara, no endereço citado no subitem 8.í.í, terá efeito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, dêvidamente
informado, â consideração do Presidente da Cámara tlunicipal de São Bernardg,
quê profeÍirá decisáo definitiva antes da homologaÉo do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presidente da Cámara Municipal de São Bêrnardo poderá
homologar este procedimento lacitatório ê determinar a contratação com a licitante
vencedora.

í0. DA HoÍrtoLocAÇÃo E coNTRATAçÃo

10.1. Adjudicado o objeto da licitaÉo à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar êste procedimento licitatório e determinâr a
contratação com a licitante vencedora.
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@Éo, a câmara Municipal d€
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na Íórma da minuta apresentada no ANEXO lV,

adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao §erviço, §em prejuízo

das sançôes previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocação poderá sêr pronogado uma vez, por igual período'
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administíação.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidos, o Prêgoeiro convocará os licitantes remanescentes para

reapreseniarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos

termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se rcalizat em hora e local
previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente' na ordem

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuraÉo de uma proposta que

atenda ao edital, sendo o rêspectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A rêcusa injustiÍicadâ dâ licitante vêncedora em assinar o Contrato, dentro do
prâzo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

10.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesma§
condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizêrem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.

íí. DAS CONDTÇÕES DE PAGAiTENTO

11.'í. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor
Íêsponsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

1'1.2. Não seráo eÍetuados quaisquer pagamentos enquanto pêrdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

t2. DOS PRAZOS E COND|çÕES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.1. O contÉto resultante do processo licitatório terá vigência até 3111212019
contados à partir da assinatura do contrato.
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12.2. O prazo do etecução se dará de acordo com o Termo de Referência.

12-3. Íoda pronogaçâo de prazo deverá ser justificada por escrito e previamsnte
autorizada pela Câmara Municipal de São Bernardo, devendo a solicitação ser
êncaminhada até 15 (quinze) dias anteriores ao vêncimento do prazo dê execuçáo
estipulado.

13. DAS SANçÕES ADi,IINISTRATIVAS

13-1. Em caso de atraso injustiÍicado na execuçâo do contrato ou pela inexecução
das condições êstabelecidas, ou execução insatisfatória da Prestaçáo do serviço,
atrasos, omissôes e oútras íalhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes
pênalidades:

í3-í.'Í. AdveÍência por escrilo sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoçao das necessárias medidas de
correções;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

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

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do sêrviço não realizâdo, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato_

13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitaçáo promovidas pela Câmara
ilunicipal de São BeÍnardo e impedimento de conkatar com a Administraçâo pública
lvunicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Fêderal no 8.666/93.

'Í3.1.4. Dêclaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos
com a
Administraçáo Pública, pelo prazo previsto no inciso anlerjor ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilitação; e/ou

13.'1.5. lmpedimento para participar dê licitação e assinar contratos com o L4unicípio
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fomecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serâo registradas no Cadastro Gêral
de FoÍnecedores da Câmara Ítilunicipal de São Bernardo.

'13.3. Se o valor das multas nâo for pago ou depositado na Conta única do Tesouro,
sorá automaticamente descontado de qualquer Íatura ou crédito a que a
GONTRATADA vier a fazerjus.
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í4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

14.í. As despesas com a execução do presente Contrato no exe.cicio de 2019
correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DAS DtSPOSTÇÕÊS GERATS

'15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, ÍaÍáo parte integrante do Contrato, indepehdentemente de transcrição.

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÉo,
a promoÉo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusáo posterior de documento ou informaçâo que dôveria
constar no ato da sêssão públicai e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setorês competêntes a elaboÍação de pareceres técnicos
destinados a fundamenlar as decisões:

15.2.2. No julgamento das propostas e da habalitaçao, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das pÍopostas, dos documentos e sua validade jurídica, mêdiante
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e

í5.2.3. Relevar omissóes puramente íormais observadas na documentação e na
proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e nâo comprometam a lisura da
licitaEão.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, poÍ escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CpL da Câmara Municipal
dê São BernaÍdo, por e-mail no endereço eletrônico çpl.saobernardo(Oomail.com, ou
enÍegue diretamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor n.215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, de sêgunda à seía-feiia, no horário das
08:00 às 1í:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

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

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultâs formuladas via e-maal.

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

Págh.la d€ l,
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15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal de São Bernardo, o direito de, no
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualqueÍ tempo, no todo ou êm parte,
a presente licitaÉo, dando ciência aos participantes, na forma da legislaÉo vigente.

15.5. Os proponentes são responsávêis pela fidêlidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualqueÍ fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessào será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicaÉo do Pregoeiro em contrário.

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 expediente na Cámara irunicipal de São Bêrnardo.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais nâo importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.

í5.9. O resultado desta licitaÉo será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proÍerido no dia da abertura, ou mêdiante publicãção na lmprênsa Oficial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitaçâo, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fêses, devidamente justiíicado, dando ciência aos participantes, na Íorma da
legislação vigente.

1.5.10.'1. Os licitantês não terão direito à indenizaçáo em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de seÍ ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.1'1. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e tegitimidade das
informaçôes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaÇão.

'15.'12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
FedeÍal no 10.52012002 e subsidiariâmente da Lei no 8.666/93.

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

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente dê Licitação - CPL, locâlizada na Rua Conego Nestor no 2'ls-Centro,
CEP:65.550-000, São Bernardo/lvtA, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00
às '1í:00 horas, onde podêrão ser consultados gratuitamentê ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta Íeais), realizado exclusivamente
através de Documento de Arrecadaçáo Municipal- DAM.
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15.15. Ao adquirir o edital, o interossado deverá declarar o endereço em que recêbêrá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notiÍicaçâo encêminhada ao endereço fornecido.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll . Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll- lvodelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO V - Mlnutâ do Contralo

Sâo Bernardo (MA), _ de de 2019.

.-t///t
" 1:,,2 Z ,/,4.'À tttt'

/ RENATA LIIIA FERREIRA
Pregoeira Oticial

da Câmara Municipal de São Bernardo/MA
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20I9 _ CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Oí - OBJETO:

Aquisição sob demanda de materiais de expedientê com a finalidade de atender as
necessidades da Cámara l\runicipal de Sâo Bernardo - MA.

02 - JUSTIFICATIVA:

Íal solicitação justiÍlca-se pela necessidade de manter um estoque que viabilize as
atividades de limpeza diárias, bem como a assepsia em todos os locais vinculados à
Cámara Municipal de São Bernardo, proporcionando condiçóes de higiene adequadas
para o desenvolvimento dos trabalhos realizados.

03 - ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO:

LOTE Ú ICO

ITEM DESCRTÇÃO UND QÍD VALOR UNIT,
VALOR
TOTAL

01

ÁGUA SANITÁRIA SoLUÇÃo AoUoSA
PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DF SOD,O
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 LITRO
PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE, HIPOCIORITO DE SODIO
HIDROXIDO OE SODIO E AGUA, IEOR ATIVO
ENTRE 2ôlO E 2,5% P/P. TUBARÃO UND

380
R§

2,65
R3

1.007,00

a2
ÁLcool EÍrlrco coM TEoR ALCooLtco
ENTRE 65 GRAUS INPM HIDRAIADO DILUIDO
EMBALADO EM GEL COM sOOG UND

160
R$

5,25
RI

í.000,00

03

AVENTAL PARA USO EM TMBALHOS NA
COZINHA RESISTENTE À CHAI4A DE AÍÉ
250'C, CONFECCIONADO EM IECIDO DE
BRIM, MEDINDO 1,20I\,! X O,7OM. COM FORRO
E 03 ALÇAS EM TECIDO RESISTENTE A
CHAMAS, UND

10
R§

13,50

R§

135,00

o4
BACIA PúSTICA GRANDE CAPACIDADE 5OL UND

15
R§

27,50
R§

412,50

.05
BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL COM
CAPACIDADE 81, COM ALÇA EM ARAI\4E
GALVANIZADO, COR NATURAI UND

15
R$

5,91
RI

88,65

06 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA COI!,4
CAPACIDADE 2OL, COM ALÇA EM PLÀSTICO JNO

15 R§ R§
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RESISTENTE, COÍ\,4 TAÀ,4P4, COR NATURAL 27.25 408,75

07 BANDEJA RETANGULAR LISA. MEDINDO 21 X
11 X 3,5CM UND

15
RI R$

198.75

.08

COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO
coNr-r-cctoNADA Ftll PLAS ICO OX-
AIODEGMDÁVEL, ATÓXICO, PACOTE COI\4
50 UND, CAIXA COM lOOOUND cx

15
R$

35,00
RS

525,00

09

COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATOXICO,
CAPACIDADE 180 mI, PESO MINIMO DE 2,20
g, ACONDTCTONADO Er\,r E|\,4AALAGÉM COM
1OO UNIDADES PCT

420
RS

4,15
R$

1.743,00

10

COPO PLASTICO OFSCARTÁVEL ATOXICO,
CAPACIDADE 50 ml, PESO MINIMO DE 2,20 g,
ACONDICIONADO EM EMAALAGEM COM 1OO

UNIDADES PCT

450
RO

3,03
R§

í.363,50

11
DEPÓSIO PLÁSTICO PARA MANTI[,IENToS
CAPACIDADE 1OL, COI!4 TAI\4PA
ROSOUEÁVEL UNO

12
R$

11,25
RT

't71,00

.12 DÊPÔSITO PLÁSTICO PARA ]\,{ANTIMENToS
CAPACIDADF 5L COI\,1 TAVPA ROSOUEÁVEI UNI]

TO
R§

í0,50
RS

105,00

.13

DESINFETANTE CATEGORIA AASICA
RESTRITA AO USO PURO. PRINCIPIO ATIVO
CLOMTO AI OUII BFNZIL AMONIO,
COMPOSICAO BASICA MONIL
FENOL,ETOXITADO,OLEO DE
EUCALIPTO,ESSENCIA, COMNTE E OUÍRAS
SLBSTANCTA OUIMICAS PERMTIIDAS.
COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,
ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA
CONTENDO 5 LITROS, RESOLUCAO 336/99.
PORT.15/88. DO r\,4S UND

28
Ri

34,75
R§

973,00

'14

DESODORIZADOR DE AR NA FRAGANCIA DE
LAVANDA INGREDIENTE ATIVO
SOLUBILIZANTES COADJUVANTES
EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE
ALUMINIO COM CONTEUDO DE 4OOML E
PESO LIOUIDO DE 277 GRAMAS UND

90
RS

10,38
R§

934,20

15

DETERGENTE PARA LAVA LOUÇAS
PRINCIPIO ATIVO LINEAq AIOUI.BENZENO,
SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO
BASICA TENSOAÍIVOS: ANIONICOS. NAO
IONICOS, COADJUVANIE, PRESERVANTES.
SEQUES] RANIE. ESPESSAN I I..
FRAGANCIAS E OUTMS SUBSTANCIAS
OUIMICAS PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS
MlNllúO DE 8,0%. PH=6,0-S.0. SOLUCAO 1%
P/ P, COMPOSICAO AROMATICA \EUTRO,
ACONDICJONADO EM BOI\,4BONA PLASTICA,
EMBALAGEM DE 5OOIVL L]ND

204
R$

1,75
R$

350,00

.T6 ESCOVÃO DE MADEIRA COM CERDAS DE
NYLON PARA LIMPEZA EI\,I GERAL UND

10
R§

6,89
R§

68,90

17
ESPONJA LAVA LOUÇA/OUPLA MACIA
ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE
COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA UND

12 R9 R$
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SINTETICA COIV MAÍERIAL ABRASIVO COI\,{
FUNÇAO BACTERTCTDA t\.tEDtNDO 110X75X9,
COI\iI FORÀ,4ATO RETANGULAR
POLIURETANO E FIBRA SINTETICA NA COR
AMARELÁ COM VERDE

0,86 10,32

.18

FIERA DE LIMPEZA PESADA PRODUTO A
BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E I\,IINERAIS
AARAS|VOS, r\fl-D|NDO 10,2 X 23 Cr\.t,

EI\4BALAGEIt,4 COIt,4 1O UND PCT

R§
61,25

RS

306,25

.19 FLANELA 
'OO% 

ALGOOAO MEDINDO
38X58CI!1, NA COR LARANJA UND

30
R s

4,00

R§
120,00

2A

GUARDANAPO DE PAPEI I\,IEDINDO 23X2OCM
EM FOLHA SIMPLES TIPO LISO COR BMNCA
ALVUM SUPERIOR A 70% CONFORME
NORMA ISSO. EMAALAGEIú C/ 50 UNID, PCT

2A
RI

4,04
R$

80,80

21
INSETICIDA AEROSOL, BAIXA TOXIOADE,
COIII SOLVENTE A BASE DE AGLA, SEM CFC
. SIMILARAO SBP UND

20
R$

12,26

R§
245,2O

22
L XE RA PLÁST CA COÀ/ TAI\4PA E PEDAL UND

8
RI

53,50

Rt
428.00

.23

LUVA DE LATEX FORRAOA PALIIIA
ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS
INÍERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM
ATIVIDADES DOMESTICAS E INDUTRIAIS.
TAM G

2A
R$

9,00
R$

1E0,00

24

LUVA DE LÁTEX FORRADA PALII'A
ANTIDERRAPANTE. FLOCADAS
INTERNAMENTÉ, PROTEÇÀO OAS MÁOS EM
AT'VIDADES DOMÊSTICAS t INDUIRIAIS,

20
Ri

9,00

RS

í80,00

.25

LUVA DE LATEX FORMDA PALMA
ANÍIDERRAPANTE, FLOCADAS
IN-ERNAMENTE, PROTEçÃO DAS MÀOS FM
ATIVIDADES DOMÊSTICAS E rNDtJTRlAlS.

20
R3

9.00

R§

180,00

PÁ DE LIXo DE PLASIICo MEDINDo 3OOI\,II\4

X 28OI\,4M X 125MI\,1, CABO DE IVADEIRA
REVÉSTIDO COIV PLASTICO COII,4 1sOCM UND

15
R§

6,94
R$

í04,í0

27
PALHA DE AÇO : COMPOSTO DE ACO
CARBONO, ACONDICIONADO EII,! SACO
PLASTICO. EMBALADO EI\,4 OA UNIDADES PCT

80
R6

1,66
R'

132,80

28
PANO DE CHÁO PARA LII\4PEZA EI\,4 GERAI
MEDINDO 71X54CM FABRICADO Eü
ÂLGODAO CRU NA COR ARANCA UND

50
R§

6,00
R$

300,00

29

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO DE BOA
OUALIDADE, FOLHA SIMPLES. GOFRADO,
PICOTADO, NA COR BMNCA. IT,IEDINOO
3OMX1OCM, NEUTRO, SEM RELEVO,
COMPOSTOS DF FIBRAS
CELULOIICAS,NATURAIS, ExCETO APARAS
DE PAPEL,TUBTTE MEDINDO DE 4,OCI\,4,
CONFORME AS NORIT,4AS DO INMETRO, INPI
E N,B,R. UND

1500
R$

4,55
RS

6.825,00

30 PAPbL HIGIÉNICO ROLÃO 1OO9O NATURAIS,
ACABAMINTO PICOTADO. NA COR BRANCÂ. PCT

25 R§ R9
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04 - DAS OBRIGAçÕES

4.í . DA CONTRATANTE

oo6

NEUTRO, MEDINDO 10 CM DE LÂRGURA,
PACOÍE COM 8 UND

5,88 147,OO

3l

PEDFIA DE USO SANITÀRIO TIPO
ARREDONDADA.COM SUPORTE. FRAGANCIA
FLORAL.NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA
SOLroA, COÀ,4POS ÍO DE 98,99"" DE
PARADICOROBENZENO. EMBALAGEI\4 COI\,I
O1 UNIDADE UND

125
R$

3,01

R§
376,25

32
RODO (PUXA E SECA) , CABO DE |\,4ADE|RA,
BASE ÍIIEDINDO 4OCM BASE DI- ALI-MIN,O
COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA UND

12
R$

11,74
RS

í41,36

33
SABÃO EM BARRA NEUÍRO, EMBALAGEM
COM 5 UND. E|IIBALAGEI\i] CONTENDO
DADOS DO PROOUIO PCT

65
R§

6,50
RS

422,50

34

SABAO EM PÔ PARA LIMPEZA PESADA. EM
UTILIZACAO PARA LIIVPEZAS
ACONDICIONADO EM EIVBALAGEM PLASTICA
COM 5OOÀ,'1, RÓTULO COM INFORMACÕES
SOARE O SABÃO EÀ,4 PÓ. TABRICANTE
RESPONSÁVEL TÉCNIco, REGISTRo No
MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA UND

180
R§

5,38
R6

968,40

.35

SABONTI E Ei!1 AARRA DE GLICERINA, zOOG,
EMBALADO EI\,l SACO PLÁSTICO CONTENDO
5 UND, A EMBALAGEM DEVEú CONTER
DADOS DE IDENTIFICAÇÂO E PROCEDÊNCIA
DO PRODI]TO

PCÍ Cl 5
UNI

65
RS

í9,75
R$

1.283,75

36

SABONETE LIQUIDO CONCENIRADO
NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) D|LU|ÇAO
MINIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES
DAS I\,4AOS, BOMBONA COI\,{ 2 LITROS UND

25
R§

í9,75
R3

493,75

37

!\co PARA DESCARTE DE L|XO 100 L PCT

25
R$

19,63
RS

490,75

38
SACO PARA OESCÂRTE DE LIXO 40 L PCT

40
RS

19,63
R!

785,20

39

SACO PARA DESCARTE DE L XO 6OL PCT

40
RS

19,53
R§

785,20

4A

VASSOURA COII,I CERDAS DE NYLON UND

25
RE

8,1E
R$

204,50

41

VASSOURA PARA VASO SANITÁR O UND

18
Rô

8,70
R§

156,60

42

VASSOURA TIPO PIACAVA UND

15
R$

8,68
RS

130,20

R$ 24.962,16
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4.'l'.1 - Exerc€.J a Íiscalização da entrega do material, por servidor ou
comissão, especialmente designado pela Câmara lvlunicipal de Sâo Bernardo;

4.'t.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;

4.'1.3 - Proporcionar todas as Íacilidades para que a licitante vencedora
possa proceder à entrega do material dentro do estabelecido neste Projêto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o material que não satisílzerem aos padrões exigidos
nas especificações;

4.'1.5. Aplicar à licitante vencedora âs sanções administrativas previstâs
na legislaÉo vigente.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Procedet a entrega do material adjudicados, de conformidade
com o quantitativo e as especificaçôes constantes do item 3 do presente Projeto
Básico e da sua proposta comercial;

4.2.2 - PÍovidenciaÍ a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não
correspondam as especiÍicações solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros. decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de
entrêga do mat€rial, náo amplicando corresponsabilidade do Poder Público ou de sêus
agentes ou prepostos;

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do tÍansporte de
embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega
do material:

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especiÍicações do
idêntico àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico;

4.2.7 - Nâo transÍerir a terceiros, total ou parcial,
material sem a prévia e expressa anuência dâ Contratantei

material, de modo

o fornecimento do

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverâo ser entregues em embalagens rosistentes que
proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem
violadas serão rejeitadas;
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5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fascal do Contrato, que adotará
os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela
CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os
bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos,
preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade,
fixaÍá ptazo para correçâo pêla CONTMTADA, mediante retirada do
equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante
recibo;

b) Derinitivamente: após recebimento provisório, verificação da
integridade e rcalizaçáo de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo
aprovados, nos exatos termos do Projeto Básico e da proposta vencedora, será
eÍetivado o recebimento deÍinitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTMTADA, a Comissão
de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE
para aplicaÇão de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados conerão exclusivamente à
conta da Contratadai

5.5 - Todos os itens entregues a CONTMTANTE devem ser originais
fábrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal
produção, sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais
revenda do fabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponÍvel no
mercado, a CONTMTADA deve substituir por um com a mesma qualidade e
especiÍicação técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os produtos deverão estar acondicionados de forma compatível para a
sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante, devendo
apresentar em suas embalagens rótulo com a identiÍlcação do produto. A exceÉo
quanto ao lacre da embalagem será para aqueles produtos comprados em
quantidades inferiores a menor embalagem expedida pelo fabricante.

06 - PRÂZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob dêmanda, de acordo com as necessidades e
quantitativos solicitados pela CONTMTANTE, mediante emissão de ordem de
fomecimento emitido pêlâ mêsma, durante o período dê vigênciâ do contrato que
será alé 3111212019, a contâr da data de sua assinaturâ.

6.1.'1 - Após â solicitação dê íornêcimento, a CONTMTADA deverá
proceder a entrêga dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no

de
de
de
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máximo 15 (quinze)dias consêcutivos, em uma única etapa, independentêmênte do
quantitativo e valor solicitado-

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue na sede
da Cámara l\4unicipal de São Bernardo - MA, localizada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP:65.550-000, Municipio de São Bernardo/MA, aos culdados do Supervisor
do setor competente.

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Câmara Municjpal de São Bernardo - lVA, em
moeda corÍente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá ate no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recebimênto definitivo do matêrial solicitado na etapa, mediante a apresentação da
competente Nota Fiscal ou Faturai

7.1.1 - A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
informações para crédito em conta corrente como: nomê 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, cópia da nota de empenho como também as demais
certidões atualizadasr Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas -
CNDT, Certidão Nêgativa de Débito junto â Previdência Social - CND, Certidâo
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
Uniâo, expedida por órgâos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidôes negativas de débitos
expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condição para Administração eÍetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condiçôes de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfêito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no
departamento de cadastro de fornecedores da Câmara lvlunicipal de São Bernardo,
constantê ainda da Notâ de Empenho e do Contrato, nâo se admitindo notas
fiscais/Íaturas emitidas com outro CNPJ. mêsmo de Íiliais ou de matriz.

08 _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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8.1 - O cronograma de desembolso será mensal no valor estimando
_, conforme quantitatjvo soÍicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do
da Lei Federal n'8.666/93.

PREGÃO PRESENCTAL N. _/20í9 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Cámere Municipal de Sáo Bêrnardo
Att.: CON4ISSAO PERIVIANENTE DE LICITAÇAO - CPL

Rêí.: PREGÃO N" /20.I9 - CPUCMSB

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n." credenciamos

-, portador da Cl n.o edo
, para nos representar na licitaQão em referência, com poderes

de R$
art.40,

o Sr.
CPF n.'

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

Locâl e data
Nome e assinatura do representante legal
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DEcLARAÇÃo

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N' /2019-CPL

PREG PRESENCTAL N. _/20í9 - CPL

no CNPJ n"A empresa ......., inscrita ',,, por
intermédio de seu representante legal o (a) S(a).
portador (a) da Cl no.................... e do CPF no DECLARA, sob as
sanções administratjvas cabiveis e sob as penas da lei,
Código Penal Brasileiro, que:

em especial o art.299 do

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou Íelativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1983, acrescido pela Lei no 9.854, dê 27 de outubro de 1999, que nâo possui
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer tÍabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposlo no inciso XXXlll do Artigo 7'da ConstituiÉo Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa eslá excluída das
vedaçóes constantes na Lei Complementar n'. 14712014 e: na presente data, é
considerada:

a. Declâre einda, nos termos do artigo 90, lll. da Lei Federal n.o 8.666/93,
que não possui êm seu quadro funcional servidor público ou dirigente
dê órgáo ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

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

) IIICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n 14712014
) EI,fPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Comptementa( n" 1472014.
) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lea Federal no. 11.48812007.
) Nâo é MUEPP/COOP.

3) Quanto ao plêno conhecimento e atendimento às exigências de
habilítação; quê esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação,
bem como apresenta sua proposta com indicação 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.', da Lei Federal n.o 8.666/93, que até a presente dâta nenhum Íato ocorreu
que a inabilite a particrpar do PREGÃO êm êpigrafe. e que contÍa ela não
existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntêgra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
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5) Quanto a elaboração indepêndentê dê propostâ:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de quâlquer outro
participante potencial ou de íato da (identiíicaÉo da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa náo foi infoÍmada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (idenlificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Oue não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de Íato da (identificagao da
licitação) quanto a participar ou não da reÍerida licitaçáo;

d) Que o contôúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquêr outro participante
potenclal ou dê Íato da (identificaÉo da ticitação) antes da adjudicâÉo do
objeto da referida licitaçao;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou Íecebido dê qualquer integrante
de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

0 Que está plenamente ciente do teor e da eíensão desta declaração e que
dêtém plenos poderes e inÍormações para Íirmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[ObseNaçáo: em caso alimativo, assinalar a ressalva acima: Eúa declaraçáo deverá
ser emitida em papet que identiÍique o órgáo (ou empresa) emissõrl

ós-
úo6

\JJ4Á)
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PREGÂO PRESENCIAL NO 12019 - CPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂmlaa uurutctpaL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, n'140, Centro, CEP n" 65.430-000, São Bemardo - irA

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

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

Prêzados Senhores,

Submetemos à apreciaçâo de
assumindo intêira responsabilidade
estabelecidas no edital e seus anexos-

PROPONENTE:
RAzÃo socrAl:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRÔNIco

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
pelo seu teor e as demais obrigações

oEscRrÇÁo, MooELo/ Iú lDÂoE oE

ESPECIFICAÇÀO FABRICANTE MEDIOA

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. pRAzo p-aRA ExEcuçÃo Do coNTRATo:
4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
s. DADos BANcÁRlos DA EMpRESA:
6. tNFoRÍutAÇôES Do REpRESENTANTE ouE ASSTNARÁ o coNTRÂTo (Nome,
RG, CPF, Endereço).

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

qualificação)

xã;.;iffi-i:-@5ã i-
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONÍRATO

coNTRATO N. _/20íg/CÂMARA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EÍIíPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDÂ, DE
MATERIAL DE LIMPEZA INTERESSE DA
cÂMARA MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no2'ts-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/l\rA, dorâvante designada
CONTRATANTE, neste ato rêpresentado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, portador da cadeia dê idêntidâdê no -.-... ê do
CPF no .............., residente ê domiciliado na nesta Cidade e a empresa

inscrita no Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica - CNPJ do l\íinistério dâ
Fazenda sob o no estabelecida (inserir endereço completo), neste ato
denominada CONTRAÍADA, representada por (inserir o cargo), senhor(a)
(qualiÍicação do signatário do contrato), inscrito no Cadastro de pessoa Física -
CPF, sob o_, portâdor do R.G. no de acordo com a representação legal que
lhe é outorgada por _(inserir qual dos instrumentos: procuração/contrato
social/êstatuto social) RESOLVEM celebrâr o presente Contrato dêcorrente da
licitaÉo na modalidade Pregão Presencial n.o /20í9 e do Processo
Administrativo n.o _12019, com fundamento da Lei no 8.666, de 2,1 de junho de
'1993, da Lei nó 10.520, de 17 dejutho de 2OO2 e na Lei no 8.079, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRITEIRA - DO OBJETO

1- 1 . Constitui objeto do prêsente contrato a ContÍataçáo de pessoa jurídica
para o Íomecimento, sob demanda, de Àraterial de limpeza de interesse da Câmara
Municipal de Sâo Bernardo, conÍorme as especificaçóes constantes do projeto Básico,
que integrou o Edital do Pregão Presenciat nô _120í9 - CPL da Cámara, proposta
da CONTMTADA e demais documentos constantes do Processo nó lZO19.

í.1. Discriminação do obietor
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2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA
2,'l.O Wazo de vigência deste Termo de Contrato seÍá até 3'í/'12/20í9 contados
da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1o, da Lei n'8.666, de
1993.

3, CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO
3.í, O valor do presente Termo de Contrato é de R$ . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . ...).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa alé 3111212019, conforme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos da alinea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No valor âcima estão incluídas todas as dêspesas ordinárias diretas e
indiretas deconentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, fretê, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contrataçâo.

4. CúUSULA oUARTA - DoTAçÀo oRçAMENTÁRIA
4.í. As despesas decorrentes desta contrataÉo estáo programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçâmênto do Cámara, para o exercício de
2019, na classiÍicaçáo abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.'l.O pagamento será feito pela Câmâra Municipal de São Bernârdo/lvlA, em
moeda conente nacional, mediante Trânsíerência Bancária Eletrônica, direto na
Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recebimento definitivo do material, mediante a aprêsentação da competente Nota
Fiscal ou Fatura:

5.í.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmarâ a solicitação
de pagamento, assinada e carimbada pelo represêntante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, âs informaçõês para
crédito em conta coÍente 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 lêtra bem logível, juntâmente com cópia do contrato,
cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas:
Certificado de Regulâridade de Situaçáo do Fundo de carantia do Tempo de
Serviço - FGTS, Certidáo de Debitos Trabalhistas - CNDT, Certidâo Negativa de
Debito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Nêgâtiva de Débitos

DÊSCRrÇÃO/

ESPECTFTCAçÃO

MODELO/ UNIDADE DE QUANII VALOR UNIT
FABRICANTE MEDIOA DAOE

VÂLOR TOTAL
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Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida poÍ órgáos da
Secretaía da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, e certidões negativas de débitos expêdidas por órgãos da§ Secretarias
de Fazenda do Estado e do l\4unicíplo.

5.2. Como condiçáo para Administração efetuat o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitaçáo;
5.3, O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo peíeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;
5.4. A nota fiscal/Íatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admjtindo notas fiscais/Íaturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta conente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no

6. cLÁUSULA SEXTA - REAJUSÍE E ALTERAçÕES
6.í. O preço contratado é fixo e ineajustável.
6.2. Eventuais alteraçôes contratuaas reger-se-áo pela disciplina do art. 65 da Lei
no 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRAfADA é obrigada a acêitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se fizêrem necessários, até o limite de 25o/o (vinle
e cinco por cento) do valor inacial atualizâdo do contrato.
6.4. As supressóes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderáo exceder o limite de 25o/o (vinle e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato-

7. cLÁusuLA sÉTtmA - ENTREGA E REcEBtMENTo oo oBJETo
7.1. O prazo de entrega do objêto deverá sêr rêâlizado, parcelado 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 objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na
sede da Câmara lrunicipal de Sâo Bernardo - lVA. localizada na Av. João Xxlll,
S/N, Bairro Centro, São Bernardo/i/4, CEP 65.398-000, aos cuidados do
Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às '13t00hs.

7.2. As condações de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.

8. cLAúsuLA otrava - FrscALtzAÇÀo
8.í.4 fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTRATANTE.

9. cLÁusuLA NoNA - oBRrcAçôEs DA coNTRATANTE E DA CoNTRATADA
9.í. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquelas
previstas no Termo de Rêferência.

í0. cúusuLA DÉctMA- sANçÕES ADMtNlsrRATtvas
10.1 Comete infraçâo administrativa nos termos da Lei n'8.666, de 1993 e

da Lei n'10.520, de 2002, a Contratada que:
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10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumldas em decorrência da contratação;

1O.1.2 ênsêjar o retardamento da execução do objêto;
10.1 .3 fraudar na execução do contrato;
'10.1.4 comportar-sê de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraude fiscal:
'10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitêm acima ÍcaÍá sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sançôes:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretêm prejuízos significâtivos para a Contratante;

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

10.3.1 multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo pêrcentual do subitem acama, será aplicada de forma proporcional
à obrigaÉo inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgào,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e contratar com a Câmara ftrunicipal de
São Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂÀIARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaÉo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados:10.4 Também Íicam sujeitas às penalidades do aÍt. 87, lll e lV da Lei no

8.666, de 1993, a Contratada que:
10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da
licitação;

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla deÍesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8_666, de'1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
considêrâção a grâvidâde da condutã do infrator, o câráter educativo da pena,
bem como o dano cãusado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÁI,4AM.
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I1. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCISÃO
11-1. O presente Termo de Contrato poderá ser rêscindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de '1993, com as consequências indicadas no
art.80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançôes aplicáveis-
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa juridicá, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exjgidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condlçôês do contrato; não haja píejuizo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrâto
11.3. Os casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRAÍADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhecê os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa previsla no art. 77 da Lei no 8.666, de í993.
11-5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indlcativo dos
seguintes aspectos, conÍorme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relaçáo dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
í 1.5.3. lndenizações ê multas-

12, CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ VEDAçOES
12.1. É vedado à CONTMTADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por parte da CONIMTANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
12.1.3. Subcontratar.

CLÁUSULÂ DÉcIMA TÊRcEIRA - DoS cASoS oMIsSoS.
13.1. Os casos omissos serâo decididos pela CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, de '1993, na Lei n'10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitações e contratos administratavos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cLÁusuLA DEcTMA eUARTA - puBLtcaÇÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publlcação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oíicial do Estado, no prazo previsto na Lei nô
8.666, de 1993.

í5. CúUSULA DÉCIi]lA OUINTA _ FORO
15.1. O Foro para solucionâr os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o Município de São
Bernardo/iIA.

í3.

14.
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@odê contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido ê achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.
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