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PREGÃO PRESENCTAL N" _/20í9 - CPL

MINUTA OO EDITAL

PROC. ADÍrr. No. 009/20í9

OBJETO: ContrataÉo de pessoa jurídica para LocaÉo de Veículo para utilização
pela Câmara Municipal de São Bernardo.

_ ORGÃO LICITADOR: Câmara Municipal de São Bêrnardo/MA

DATA DA SESSAO PUBLICA: I t2019

HORA: _:_hs

LOCAL: na sala da Comissáo Permanente de Licitação/CpL da Câmara l\runicipal,
localizada nâ Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEp no 65.5SO-OOO, São
Bernardo/l\rA

Pregoeira da Cámara Municipal de São Bernardo: RENATA LtMA FERREIRA
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IIIINUTA DO EOITAL

PROC. ADM. No. 009/20í9

A CÂMARA MUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.S20IOOO 1-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-OOO, São Bernardo/MA, por intermédio do
Pregoeira da Comissáo Pêrmanente dê Licitaçao dê São Bernardo, desjgnada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 2018, e publicãd; no átrio
l\runicipal no dia 18 de fevereiro de 2019, leva ao conhecjmento dos anteressados que
realizará licitaÉo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por
LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto no 3.SSS, de I de agosto de
2000, da Lei Complemêntar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 1.1.498. de
15 de junho de 2001, do Decreto n' 6.204, de 05 de setembro de 200.1, aplic€ndo-se,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e âs exigências
estabelecidas neste Ediial.

PRESENCIAL NO /2019 - CPL

A sessão pública de rêalização do Pregâo terá início à8 _:_ do dia
_ de 20í9, devendo os envelopes, contendo a proposta dedê

Preços e a Documentação de Hâbilitaçao paía o objeto deÍnido neste Edital e
respectivos Anexos, ser entregues na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO-
CPL, situada na Comissâo Permanente de Licitaçâo/CpL da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor nó2'1s-Centro, CEp: 65.S50-OOO, Sâo Bernardo/l/A,
na data e horário acima mencionados.

I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por obieto a Contratação de pessoa iurídica pera
Locaçáo de Veículo para utilização peta Câmara Municipal de Sáo Bernárdo,
conforme especificações constantes do Termo de ReÍêrência - ANEXO l, parte
integrante deste Edital.

1.2. O valor global estimado desta ticitação é de R$ 38.099,97 (trinta e oito mil,
noventa ê novê rêais ê noventa e sôtê cêntavos).

2. DA PARTICIPAÇÃO

2-1. Participâçáo de êmpresas, cujos ramos dê âtividades sejâm compatívêis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exagências, inclusave quanto à documentação
e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.3. Náo serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções que abarquem a Administração pública
l\,lunicipal prescritas no art. 7ô da Lei Federal no 1|O.S2O|O2, bem como os incisos lll e
lV do aÍt. 87 da Lei Federal n.8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordala, concurso de credores, dissoluÉo, liquidação ou em regimê de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituiçáo, empresas estrangeiras que não
funcionem no país, empresas que possuam. entre seus sócios, servidores públicos
da Câmara Municipel de Sáo Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar pêla Administreção pública da
Câmare Municipal de São Bernardo. (art.9 da Lei Federal no 8.666/93)

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

3.1. Na fase dê credenciamento o interessado deverá crêdenciar-se e. se for o caso,
comprovar a existência dos nec€ssários poderes para formulaçâo de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este pregáo presencial.

3.1. í. até o início do horário da sessão, o pregoeiro ou, por delega€o deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulaÉo de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão,
observando-se ainda quel

ê) Náo será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame: e

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

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao pÍegoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu represêntante devidamente munido de
documênto que o credêncie a participar deste procedimento licitatório e a responder
por sua Íepresentada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou ouko documento equivalente, com copia do
respectivo documento.

s



.,x,+-vÊ:

"-q
ESTÀDO DO MAMNILIO

CAMÁM MUNICIPÁL DE S,JO BERNÁRDO
c.\-PJ A7-629 52A AAq|-A.1

Rud Ca..Eo \esbr n"215-Cehta. CEp: 65 550-00a
Sàa B.rnanlo llA

3.2.1. O credenciamento far-@
instrumênto particular, ou por Carta Credencial, flrmada peÍo sagnatário da proposta,
com assjnatura reconhecida por Cartório competênte, no modelo do ANEXO ll dêsle
Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao cerlame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuraçâo, púbtico ou particulaÍ, ou Carta CÍedencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou alo
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em dêcorrência de tal investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oíicial que contênha foto do
representante da ompíesa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo pregoeiro, a cada
Sessão Pública realazada.

3.5. Após o credênciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponenles, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes.

3.6. O cr6denciamento será conferido pelo pregoeiro a cada Sessão pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifestê ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, íica
dispensada do credenciâmento nâ forma de que trata o subitom 3.í, dêvêndo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3.3 alíneas "a" e "b".

3.9. Não será admitida a participação de dois representantes paral a mêsma 6mp.êsa
e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentâr Declaração, em sepârado dos ênvelopês, de
enquadÍamento no art. 3. da Lei Complemenlat n". 1|4712014, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas,
contoÍme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrsga da reÍerida
Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os beneÍícios irevistos na Lei
(.;omplemêntar no í 4712014

3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a dêclaÍacão do item antêrior. devendo
trazer, no caso das À,E/EPP a CeÉidão de Enquadramento como lricrogmpÍosâ ou
Emprê3a de Pequeno Porte, somente parê efeito do disposto nos arts. 43 a ;5 da Lei
Complementar n' 123, de i4/1212006, emitida nos termos do art. g" da lnstrução
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Normativa do Departamento Nacional de Regisko do Comércio - DNRC n. 'r03, de
Contrato3Ol04l2OO1, pelo Registro competente para a inscriçáo do Ato Constitutivo ou

Social das proponentês pertencentes a esta categoria empresariâ1.

3.1'1. Os Licitantes devêrão aprêsentar a declarâção êxigida no itêm 7.3.6.

3.12. Da Ordem dos Procodimentos:

3.12.1- A sessão do certame observará os seguintes procedim€ntos:
a) Credênciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Dâ êntrega dos Envelopes
d)Julgamento, ClassificaÉo das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do bêneíício às microempresas e êmpresas de pequeno porte
Í) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da AdequaÉo da Proposta de Preço

iI. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.'1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmente pelo reprosentante credencjado, no local, dia e hora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no fecho e contendo em suas paÍtes externas e írontais, em caracteres
destacâdos, além da raáo social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO 12019
ORGÂo LIcITADoR: coM|§sÀb- PERMÂNENTE DE LIcITAÇÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _/_/20í9
NOÍÚE DA E PRESA LICITANTE

ENVELOPE N" 02
DOCUMENTOS PARA HABILITACÃO
PREGÃo PRESENctaL No izo,tg
oRGÃo LtctrADoR: cout§3ão pERiTaNENTE DE LtctraçÃo _ cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _r_/20í9
NOME DA EilIPRESA LICITANTE

4.2. Não será admitida â êntroga de apenas um

4.3. Após a entrega dos envelopes. aquele
HABILITAÇAO' será rubricado pêto pregoeiro.
credenciados das licitantes.

envelope,

indicado como 'DOCUMENTOS DE
equipê de apoio e os representantes
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4.4. Os envetopes deverão conter, obrigatoriamenG, ã dõcumãrúaçãõGã-ãgúãtõ
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CÉL (até
vinte ê quatro horas antês da rêalização do certamê), ou publicaÉo em órgâo da
impÍensa oficial.
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4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão dêsclassificadas.

4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que náo seja o especificádo no preâmbulo do Edital.

4-7.__lndepêndentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicârá a submissáo às normas constantes da legislação que rege'a matéria e ao
presente Edital de Prêgão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.í. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, lmpressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quaÁto às expressôes
técnicas dê uso corrente, sem emêndas, rasurâs ou entrêlinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as Íolhas pelo representante legal do licitante proponenle,
com o seguinle conteúdo, de apresentação obrigató a:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, €ndereço
completo, teleÍone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta corrênle para fins de pagamento;

b) Nome completo do Íesponsável pela assinatura do contrato, números do CpF e
Carteira de ldentidade e c:trgo na empresa;

c) Descrjção completa do objeto da presente ticitaÉo, com indicaçao do LOTE e ITE[,
cotados, em conformidade com as especiíicações do Têrmo de Fiêferência - ANEXO
I deste Edital:

d) Prêço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverâo estar
incluÍdos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execuÉo do objeto da presênte licitação;

f) Prazo de validadê da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão de âbeítura dos Envelopês;

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

9.1)Ápós a solicitação de Íomecimento, a CONTMTADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) diãs
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consecutivos. em
solicitado.

uma única etapa. independentemente dõ quantitativo e valor

5.2. Não será admitida cotaçâo distinta prevista neste Edital.

9.3. O preço ofêrtado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentâção dâ Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua proposta ficará sujeito às penalidades do Oecreto
Fedêrâl

5.6- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serâo considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços
ser fornecdos sem quarsquer ônus adicionats

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTÂS

6.1. Seráo proclamados, pelo pregoeiro, os licitantes que apresêntarem as propostas
de mênor preço global por LOTE e todas aquelas apreseniadas com preços até íO%
(dêz por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os repiesentantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais_

6.2- Quando náo íorem adentificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidâde com o deÍinado no subitem anterior, o pregoeiro fará o ordenamento
das melhores ofertas, até o máximo de três. colocadas em oidem crescente, quaisquer
que sejam os valoÍes ofertados, coníorme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponêntes proclamados conforme os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos ê decrescentes, para â escolha da proposta de menor valor.

6.4. Não poderá haver desistência dos lances oíertados.

6.5. O empate entre duas ou mais proposias de preço, será resolvido por sorteio em
ato público, com a participação dê todas as licitantes.

6.6. Encerrados os lânces, as propostas de microêmpreaa e de empresas de
pêqueno poÉe quê se encontrarem na faixa atá S% acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
99Jtvocalas na ordem de classiírcação. uma na talta da ouka. para Íazei uma única e
última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.

6.6.'1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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6.6.2. A microemp.esa ou a e.presa@
apresentar uma última oferta, obrigatoriamentê inferioí à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidaaas exigências habilítatórias e observado o valor
estimado para a contrataçáo, será adjudicado em seu Íavor o objeto deste pregão;

6.6.3. Não sendo vencedora a micÍoempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bêm classiíicada. na Íorma da subcondição ânterior, o pregoeiio convocaÉ os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na siúaçâo dêscrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direitá:

6.6.4. No caso de equivalênciâ dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o Pregoeiro fará um sorteio, deíinindo e convocando automaticâmênte a
vencedora para apresentação da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do dirêito previsto na Lei
ComplemenÍaÍ no 1 47 l2O 1 4 |

6.6.6. Caso não haja interessados em exercer o dlreito de preíerência, o procedimento
licitatório conerá seu curso nôrmel

6.8. O Pregoeiro examinará â aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preço, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidlndo motivadamente
a respeito e divulgando o resultado do julgamenlo.

ô.9. Sendo aceitável a oÍerta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de clâssificaÉo, até a apuraçào de
uma proposta que atenda a todas as exigências constiantes deste Edital. sendo o
respectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.10. VeriÍicando-se discordância entre o preço unltário ê o total da proposta
prevaleceÉ o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os
varores numêncos e os por extenso. predominarão os últimos, independentemente de
consulta ao licitante.

6.11. Caso lenha ocorrido lance, a proposta de preços, ajustada ao lance Íinal, deverá
ser.protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 4g (quárenta ô oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.12. Serâo desclassificedâs aquetas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itens ê valor global;

6.12.2. Não atenderem às êxlgências do presentê Edital e seus Anôxosl
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6.12.3. Forem omissas
dificultar o julgamento;

ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de

6.12.4. Oue contenham preços maniÍestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles quê não venham a ter demonstrâdo sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou sê a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua acêitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver Íormulado tal proposta,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda âs condições deste Edital.

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

6.15. Da reunião lâvrar-se-á atâ circunstânciadâ, na qual seÍão rêgislradas as
ocorrências rolevantes e que, ao final, será assinada pelo pregàeiro, pelos
componentes dâ equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

6.í6. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
prêço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão

6.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

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

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.

6.16.4. O Prêgoeho poderá Íixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composrção de preços quando o preço total oÍêrtado for aceitável, mas os precos
unitáíios que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo óitGÂO
LICITANTE. O ajuste da proposta nâo poderá implicar âumento do seu válor gtobãt.

9 16 q SeÉ desclassificada a proposta que não corrigar ou não justiÍicâr evêntuais
irregularidades apontadas pelo pregoeiro.

6.16.6. No caso de licitaÉo por lotes ou itens será permitida a alteraÇão de preços
unitários pelo licitante observando-se: (apenâs se houver divisão em lotei ou itens)
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a) Como limite máximó
Íinais sejam menores ou

o valor global flnal ofertado,
iguais aos preços unitários da

desde que os preços unitários
proposta inicial:

b) A possibilidade de negociação com o proponente vêncedor visando a redução de
píeços unitários, para qualquer um dos itens individualmente: e

c) Para fins do disposto nêste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatóriâ
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.'1. A Documentaçâo de Habilitação devêrá ser entrêgue em 01 (uma) vta, em
envelopê devidamente fechâdo e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado
no item 4,'í deste Edital.

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio lacitante, deveráo conter data, identiÍicaçao e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. EnceÍtada a etapa compelitiva e ordenadas as oferias, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitaçâo.

7.3. A participaçao no presente procedimento licitatório requer a apresentaÉo de toda
a documentaÉo comprobatória da necessária qualificação no que se Íefere à:

7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

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

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

c) no casode Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no CaÍório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicás ou Cartório de Registro de Títulos e Documoãtos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercício;

d) dêcreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiÍa em
íuncionamento no Pâís e ato de regtstro ou autorização para funcionamento àxpedido
peto orgao competenlê. quando â etivrdede êssim o exigir

7.3.2- Rêgularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentaçâo dos
seguintes documentos:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacionalde pessoa Jurídica (CNpJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou ilunicipal, se
houver, relativo â sedê ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo dê alividade e
compativel 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 seguinte Íorma:

a)fazenda Fêderal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à DÍvida Ativa da Uniâo, ou Certidáo Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretarja da Receita Federal áo Brasit (RFB) e
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional (pGFN), que abrange, inclusive, as
contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. .11, da Lei
no 8.212, de 1991 .

a.1) O licitante poderá, em substituiçáo à certidão mencionada na alínea c.1,
aprcsentar as seguintes certidóes conjuntamente, desde que tenham sido expedldas
até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidáo positiva com efeito negativo
reÍerente â Conhibuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaiia da
Rereita Federal do Brasil (RFB)e a Ceíidáo Conjunta Negativa dê Débitos relativos a
Trlbutos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Fedêrâl do Brasil (RFB) e procuradoria_
Geral da Fazenda Nacional (pcFN)i

b) Fazenda .Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidáo posjtiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operações relativas à Circulaçâo de l\,lercadorias e sobre Êrestaçôes de Serviços de
Transporte lnteresladual, lntermunicipal e de Comunicação - lóMS, expediOá peta
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso. certiáão comprobatóiia de que o
licitante, em raáo do objeto social, está isento de inscriÉo estadual;

c) Fezenda Municipal: apresentaçào da Certidâo Negativa de Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidão posiliva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se íor o caso, àrtidão comprobatória de qué o
licitantê, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

d) Certiíicado dê Regutaridade do FGTS - CRF;

e) Prova dê inexistência de débitos inadimplidos perante a Justjça do TÍabalho,
mediante a apresentaÉo de Certidão Negativa de Débitos Trabathistás (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3 3. As.microemprêsâs 6 emprêsâa dê pequêno portê deverão epresentar tode a
documentação exigda para efeito de comprovação dê regularidade fiscal relacionadas
no ilem 7-.3,2, mesmo que esta apresente algúma restãçao, asseguàdo, iodavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciál corresponderá ao mlmento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para a regularizaçâo da ãocumentação, pagamento
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ou parcelamento do débito e emissão de
com efeito de certidão negativa (aÍt. 42, §1o

eventuais certidóes negativas ou positivas
, LC 123106).

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

7.3.3.2. A náo-regulatizaçáo da documentaÉo, no prazo pÍevisto neste itom 7.3.3,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicação da
suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo periodo de até 02 (dois)
anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanêscentes, na
ordem de classiÍicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.3.4. QualiÍicação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentaÉo dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçõês contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresêntados na forma da lêi, vedados a substituição 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 Conentê (lLC)
igual ou superior â 0't (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices reÍeridos acima, deveráo comprovar o capital mínimo ou patrimônio liquido
igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contrataÉo.

a.2) Excetua-se da exigência dâ âlínea anterior o microempreendedoÍ individual (art.
1A da LC 12312006 clc at1. 1.179, s 2ô CC) e as túicro e pequenas Empresas que
propuserem habilitaçáo em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para
pronta entrega ou paÍa locação de materiais (art. 3ô do Decreto Federal no
6.2O4t2001).

a.3) As empresas com menos de um exercícjo Íinanceiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a aprêsentação do Balanço de AbertuÍa, acompanhado do
Balanço Patrimonial e dê DemonstraÉo do Resuliado levantado com base no mês
imediatamento antêrior à data de apresentaçâo da propostâ.

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 6
demonslrações contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário OÍiciat ou;
ll. Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou:
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercialda sede ou
domicílio da licitente, na fôrma de lN no 65 do Departemênto Necionat do Registro do
Comércio - DNRC, de 1. de agosto de .1997, ârt. 60, acompanhada obrjgato;iamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. euando for apresentado ã original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, Íica dispensada a inclusão, na
documentaÉo, dos Termos de Abertura e de Encêrramento do Livro em questâo.
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V. Sistema elUtico
6.02212001): nos termos do art 20 da lnstruÇão Normatrva RFB nô 79712001. devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do s So do art. .10

da lnstruçáo Normativa DNRC n. 107/2008. -

b) Cêrtidâo Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judiciat ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa luiídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentaçáo da proposta
de preço.

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

a) ATESTADO de capacidade técnica foÍnecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou sãrviços compatíveis
com o objeto deste pregão.

7.3.6. Declâraçáo UniÍicada que constará:

a) Declaração de que nâo emp.ega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem mênores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dê quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lêi Fedêrâl no 8.666/93, nos termos do ANEXO l.

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência conlratual, caso venha a ser conkaiado.

c) Declaraçáo de elaboraÉo independente de proposta.

d) Declaraçâo da condiÉo se é ou não N4E/Epp/COOp.

7.4. A apresentação do CertiÍicado de Registro Cadastrat _ CRC, expedido ôrgão da
AdministraÉo Pública Federal ou de oútros Estados, substitúirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.í (,'a,', ..b,', .,c,' e íd,,)e 7.3.2 (,,a,,e "b).
7.5. Não haverá apresentação de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrêga ou solicitâção de documêntos em
substituição aos documentos roqueridos no presênte Edital e;êus Anexos.

7.7.. Se a documentação de habrlttaçáo não estiver completa e coreta ou contrariar
qualquer dispositivo destê Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8._ Sob pênâ de inâbilitação, os documentos âpresentâdos deverão ester êm nome
do licitante, com indicaçáo do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em lÍngua estrangeira deveÉo ser entregues
acompanhados da tradução parâ língua portugueãa, efetuada por tradutor
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juramentado, e também devidamente
títulos e documentos.

consularizados ou registrados no cartório de

língua portuguesa,7.10. Documêntos de procêdência êstrangeira, mas emitidos em
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório dê
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de filial, os documêntos de habititação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natúreza, são
emitidos somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilita$ão, poderão sêr
apresentrados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório compêtente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conÍerência pelo pregoeiro ê Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entregues em outros sêtores que não seja o especificado no
PÍeámbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei,
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7.15. A declaraçáo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sânçôes prêvistas neste Edital.

8. DA TMpUGNAçÃO DO ATO CONVOCATóR|O

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

8..1.'1..A apresentaçâo de impugnação contra o presente Edital será processada ejulgada na íorma e nos prazos pÍevistos na legislação, devendo ser entregue
diretamente na coMtssÃo PERMANENTE DE LtõtTAbÃô _ cpucMSB, na Rua
Conego Nestor n.215-Centro, CEp: 65.550-000, São Be;nardo/[/A, não tendo efeito
suspensivo.

8.1.2. Acolhida a petição contra o âio convocâtório, sêrá designada nova data pâra a
realização do cêrtame.

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

8.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para
realização do certame.

w
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8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presentê Edital, implicará na plena aceitaçâo, por parte dos interessados. das
condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Prêgoeiro neste processo lacitatório, podêrá o licitantê, ao final dâ
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intençâo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de reconer.

9.2. A falta de manifestação imediata ê motivada de jnterpor recurso, no momento da
sessão deste Pregâo, importârá na decadênciâ do direlto de recurso e adjudicaÉo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitaçâo ou lnabilitação da ticitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenÉo de recorrer por parte de algum
dos conconenles, ficam desde logo intimados a apiesentarem conira razõés também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisâo do preggeiro deverá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço ciiado no subitem A.f.i, üra 

"f"itosuspensivo, e, se acolhido, invaljdará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisão. o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideraçáo do presidente dá Câmara ttrlunicipai ae-éâãÉernaroo.
que proferirá decisão deÍinitiva antes da homologaÉo do proceàimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atosprocedimentais, o presidentê da Câmara Municipal de Sa-o eernaiOá pooera
homologar estê procedimento licitatório e determinar a conkatação 

"árl ti"it"nt"
vencedora.

í0. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAçÃO

í0.'1. Adjudicado o objeto da licitaÉo à empresa proclamada vencedora, a autoridadecompetente, podeÍá homologar este procedimento licitâtório e áeterminar a
contratação com a licitante vencedora.
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10.2. Após a homologação do resu@
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária parã, no prazo máximo de Os
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
adaptado à proposta vencedora, sob peha de dêcaiÍ o direito ao serviço, sem prejuizo
das sançôes prevjstas no artigo 8.1 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, desdl-e que ocona
motivo justificado e aceito peta Administraçâo.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçôes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licilantes remanescentes para
reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local
prev-iamente informados, na qual o pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitaçâo do proponente, na ordem
de classificaÉo, e assim sucesslvamente, até a apuiaço de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vàncedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

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

10.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem necessário, até
2570 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

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

íí. DAS CONDTçOES DE PAGA ENTO

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

-l'Í.2.. Não .erâo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidâÉo dê obrigaçôes em virtude de penalidades imposias ao pioponente ou
inadimplência contratual.

í2. Dos pRÁzos E coNDtçÕEs DE ExEcuçÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.1. O conkato resultante do processo licitatório terá vigôncia de 12 (doze) meses
contados à partiÍ da assinatura do contrato

ffi
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12.2. O prazo de e\ecução se dará de acoao com;-ermo de Referênita

12.3..foda pronogaÇão de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Cámara l\runicipal de São Bernardo, devendo a solicitação ser
êncaminhada até 15 (quinze) diâs anteriores ao vencimento do prazo de execução
estipulado.

I3. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução
das condiçoes estabelecidas, ou execução insatisfatóÍia da prestação do serviço,
atrasos, omissôes e outras íalhas sujeítar-se-á a CONTRATADÁ às seguintes
penalidades:

13.'1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigaçÕes assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de
correções;

13.1.2. Íúultâ, aplicada nos seguintes limites:

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

b) 2070 (vinte por cento) sobre o valor do serviço nâo realizado, no caso superior a 30
(trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato.

.1.3 
1,.3.. Sys.pel:ão-temporária pâra participar êm licitâção promovidas pela Câmara

Municipal de São Bernardo e impedimento de contratai com a Administiaçao pública
l\.4unicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal n.8.66ó/93.

13.1.4. Declaraçâo de inidoneidade para participar de licitação 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

1l;l 9_l1p?9iT?1t9 parâ. participêí de tic ação e assinar conrratos com o Municípiopelo prâzo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedorêspor igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serâo registradas no Cadastro Geralde Fornecedores da Câmara Municipâl dê São Bernardo]

13.3. Se o valor das multas nâo foÍ pago ou deposttado na Contasêrá áutomaticamenlê desconlado de qualquer feturâ ou
CONTRATADA vier a fazerjus.

14. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

Única do Tesouro,
crédito a que a
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14.í. As
correrão à

despesas
conta da

com a execução do presente Contrato no exêrcício de 2Oí9
Dotaçâo Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DÂS DtSPOStÇÕES GERATS

15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, farâo parte integrante do Contrato, independentemenie de tranicriçao.

15.2. É Íacultado à Prêgoeiro ou a Autoridade Superjor, em qualquer fase da licitação,a promoçâo de diligência destinada a esclarecer otr complementar a instrução doprocesso, vedada â inclusão postêrior de documento ou informaÇão que áeveriaconstar no alo da sessão pública; e ainda:

15.2.1. Solicitar aos selores competentes a elaboração de parecêres técnicosdestinados a fundamentar as decisóes:

]l^1-1!"-l{g,":..",o das proposras ê da habitiração. sanar erros ou fathas quê nãoarrerem a substância das propostas, dos documentos e suâ validade jurídica, mediantedêspacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e

desde que não conlrariem a legislaçâo vigente e não comprometam a lisura dalicitaçâo.

í5-3 Quarquer pedido d-e 
_ 

escrarecimento em reração a eventuais dúvidas nainterpretação do presente Edital e seus Àná""i o"rãii"ãr. ã""aminhado, por escrito,ao pregoeiro da comissão permanente d" Li;it";ã;:;;üa cámara Municipalde são Bernardo, por e_mait no endereço ;tetrã;;-;pl.s;;;;nardo@omai,.com, ouentregue diretamentê nâ própria comissá", iitr"ãã Éliü=conego Nestor no2í5_centro, cEp: 6s.sso_ooo, Saô.eerr"rJ"lúe, o"'"ãõrro, a 
"ãi"_t"ir". 

no horário das08:00 às .Í 1:oo horas, obedecidos os segurf.. 
".ijãià", 

- - ""^'

a) Nâo serão levadas em-consrderação pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidosou reclamações relatjvas ao edital qúe não tenhaí siao fàÃuiaoas ate O2 (dois) diasúteas antes da data marcada para recebimã"i;;;" 
";;;;"; 

-

b) Em htpótese alguma seÍão-acettos entendtmentos verbais quanto ao edital, comotambém pedidos ou consuttas Íormuladas vi;;_;;-- '-*- ,.

c) Os esclarecimentos às consulêntes serão comunicados a todos os demaisinteressados que tenham adquirido o pÍes"Àr"ããitãi -"'*"""

15.2.3. Relevar omissões puramente formais
proposta,

observadas na documentaçâo e na
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15.4. Fica assegurado à
interesse da Administração,
a presente licitação, dando

Cámara Municipal de São Bêrnardo, o direito de, no
anular ou revogar, a qualquêr tempo, no todo ou em parte,

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

'15 5. Os proponentês são responsáveis peta Íidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente iransÍeriãa
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo hoÍário e local anteriormente
estabêlecido, desde que nâo haja comunicação 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 Municipal dê São Bernardo.

15.8. O desatendimento de exigências formais não êssenciais não importará no
aÍastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferiçâo da sua qualiiicação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realizaçáo da sessão púbiica de
Pregâo.

15-9. O resultado desta licitaçâo será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmprensa OÍiciaj. 

-

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anutá-la por ilegalidade, no todo ou em partê, em quaisquer de
suas fasês, devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da
legislaÉo vigente.

1.5.10.1. Os licitantes nâo terão direito à indenização em decor.ênciâ da anulação do
procedimento licitatório, Íessalvado o direito do contratado de boa_fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.'11. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
rnlormaçpes e dos documentos apresêntados êm qualquer íasê da licitação.

15 12 .Aos casos omissos aplicar-sê-ão as demais disposiçôes constântes da Lei
FedeÂl no 10.52012002 e subsidiariamente da Lei n.8.66d/93.

]5:13 A CgnJrgtada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,
Lei Fedêral no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos êstão â disposição dos interessados na Comissão
Permanente de LicitaÇão - CpL, localizadâ na ílua Conego Nestor noiis_Centro,
CEP:. 65.550-000, São Bêrnardo/MA, de segundâ à seÍa-feira, no honário das OB:OO
às 11:00 horas, onde poderão ser consultaáos gratuitamente óu oOtiAàs màdiante o
recolhimento da importáncia de R$ 3O,OO (tri;ta reais), realizado exclusivamente
através de Documento de Arrecadação Municipal- DAM.

pâgln.lldê36
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15 15. Ao adquirir o ed
notificação e ainda comunicar quâlquêr mudança posterior, sob pena de ieputar_se
válida a notiÍicação encaminhâda ao endereço íomecido.

15.16. São partes inlegrantes deste Editat os seguintes Anexos:

ANEXO I . Termo de Referêncla

ANEXO ll - L4odelo de Carta Credencial

ANEXO lll- Modelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl- Dectaração de Confldencialidade e lmparcialidade

Sáo Bernardo (MA), _ de _ de 2019.

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoetrc Oficiat

da Câmara lVunicipal de São Bernardo/MA



L*
--\2-Ell'lEl

ESTADO Do MÀRÁn" }io
CÀI{AM MUNICIPÁL DESÃO BERNARDO

c\PJ: A7-629 52t)1)t)t)t 07
Rua Caneeo Nestur ,") l 5 ( c"tro. t:EP: 65.550-Oa)O

sda Btrruklo lvÁ

t8
ooq
sjp

PREGÃO PRESENCTAL No_/2019 - CPL

TERÍIllO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Oí - OBJETO:

g:nlftagãg d-e_ pgssoa jurídica para Locaçáo de Veícuto para utitjzaçâo peta CâmaÍa
L4unicipal de São Bernardo.

02 _ JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação visa proporcionar o deslocamento dos membros da Câmara Municipal
em.visitas juntos aos diversos povoados pertencentes ao Município, viagens a serviço
do l\,Iunicípio para reuniões junto ao coverno do Estado em busca dã mãlhorias para o
lúunicípio, bem como diversas outras atividades a serem desenvolvidas nas mais
diversas regiões do município.

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

3.1. Os veículos a serem contratados deverão ter e atender às seguintes
característicasi

4. DAS OBRIGAçÕES

,1.í. DA CONTRATADA

ITEM UNICO: VALOR ESTIMADO

ITEM UNID QTD UniÉrio Total

0't Tipo de Veiculo: (A) - V.jc,]l" dê serviço
comum (popular), modelo"hatch" ou
"sedan",movido a gasolina ou bicombustível
(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas,
capacidade para 5 (cinco) passageiros.
incluindo o motorista. Equivalentes aos
Modelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar.

l\4ÉS

09
R$

4.233,33
R$

38.099,97

VALOR TOTAL R$
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4.'1.2. A contratada deverá
segurança, conservaçáo e
julgamento.

apresentar veículo sempre em perfeito estado de
limpeza, cabendo ao usuário ou a íiscalização, este

4.1.3. O veículo só poderá se apresentar para serviço com a documentação do veÍculo
regularizada, sendo que a cópia da mencionada documentaçáo deverá ser entregue à
Câma.a, para cádastramento dos dâdos, CertiÍicado de Rêôistro e Licenciamento de
Veículo, Bilhete de Seguro DPVAT pago e demais impostos ieferentes ao veículo.

4.1.4. Em câsos excepcionais e, devidamente, autorizado, poderão ser utilizados
veículos extras, considerando-se como extra aquele veiculo que não ultrapassar a sua
utilização em mais de 30 dias.

4.1.5. Todas as despesas decorrentes da manutenção da frota, tals como, desgastes
devido ao uso ou acidente e substituiÉo de peças e pneus, consertos. etc., seÉo de
inteira responsâbilidade da empresa contratada.

4.1.6. Executar o serviço de modo satisíatório e de acordo com as determinaçôes da
Câmara Municipal de São Bernardo;

4.í.7. Cumprir os horários e todos os trechos do itinerário fixados pela Câmara
Municipal de São Bernardo.

4.1.8. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados a Cámara
l\.4unicipal de São Bernardo ou â terceiros por sua culpâ ou dolo.

4.1.9. Cumprir portarias e Resoluções Cámara l\.4unicipal de São Bernardo.

4.1.10. Submeter o veículo a vistorias técnicas quando determinadas pelo órgão de
tránsito município.

4l 11_,O veículo deverá kafegar sempre com a devida documentaçao (Seguro
Qbrigatório pago. LicencÉmento pago, lpVA pago).

4.1.12. Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança;

4.1.13. Cooperar com a fiscatizaçâo da CONTMTANTEi

4.1.'l4.Manter o serviço em Íuncionamento, substituindo o veiculo em servtço por
outro sempre que se fizer necessário;

4.1.'1^5 Responder por si e por seus prepostos, por danos causados Cámâra lúunicipaloe §ao Bernardo ou a terceiros por sua culpa ou dolo, não implicando
corresponsabilidadê do poder público ou de seus ageÁtes ou prepostos;

4.1.16. Manter inalterados os preços e condiçôes propostas;

4.1.17. Substituh qualquer empregado a pedido do CONTMTANTE, quando julgado
indesejável ou inconveniente ao serviço;

ÍMddd;_^l@úifri-
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4. í.18. i/anteí durante todo o período dê vigência do contrato, todas as condiçóes que
ensejaram a sua habilitaçáo na licitação e contratação.

4.1.19.O contratado deverá apresentar veículo sempre em perfeito estado de
segurança, conservaçáo e limpeza, cabendo ao usuário ou a fiscalização, este
julgamento.

4.1.20.Ém casos excepcionais e, devidamente, autorizado, poderâo ser utilizados
veículo extras. considerando-se como extra aquele veiculo que não ultrapassar a sua
utilização em mais de 30 dias.

4.1.21. Todas as despesas decorrentes da manutenção da frota, tais como, desgastes
devido ao uso ou acidente e substituição de pêças e pneus, consertos, etc., serão de
inteira responsabilidade da empresa contratada.

4.2. DA CONTRATANTE

4.2-1. Cabetá a Contratante receber, autorizar, supervisionar, conferir e fisc€lizar o
objeto desta licitação, observado os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93

4.2.2. EÍnitir com antecedência as Ordens de Serviços do transporte escolar
referente ao presente contrato;

4.2.3. PropoÍcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço de
transporte desejado;

4.2.4. Prcst{ inÍormações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
contratada com relação ao objeto do presente contratoi

4.2.5. Cumprir pontualmentê com todas as obrigaçõês financeiÍas pâra com â
Contratada;

4.2.6. Fom^ecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da Contratada, informaçõês adicionais, dirimir dúvidas e oriêntá-la em todos os
casos omissos:

4.2.7. Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;

4-2.8. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na legislação
vigente;

5. ASSTSTÊNCtA TÉCNtCA E SUBST|TU|çÃO DO VEíCULO LOCADO:

5-1. O veículo locado deverá ser substituído por defeito de qualquer ordem, por outro
similar, na hipótese de a manulenção corretúa, que 

"orr"rá 
poi 

"onà 
Oa Jntrataoa

(assrslêncta tecnica 24h, em ofictna própria ou credenciada), perdurar por mais de 04

7t
soq
t0@

M,.úd. tuh í_roõ:êÊ@nsM _-
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(quatro) horas, segundo avatiãçãõ dõãElf,õiiãiãElã ou reparo: (a) se a

substituiçáo deverápane ocoíÍeÍ no perímetro do municipio dê São Bernardo/i,rA, a
ocorrer dentro de 02 (duas) horas, a partir da notificação, e,

5.2. Se ocorrer em outro município, dentro de 04 (quatro) horas - excluído destas o
tempo para deslocâmento da base da contratada até o local onde se encontrar o
veículo.

6. PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

6.í. A utilização do veículo, quando requisitada será de 12 meses.

7. DO PAGAMENTO

7.1. A ContÍatada apresentará mensalmente à Contratante as Notas Fiscais para o
ato de atesto, liquidaÉo e pagamento do produto Íornecido.

7.2. O pâgamento dos combustíveis fomecidos seÍá efetuado, por meio de ordem
bancária emitidâ em nomê dâ Contratada, para crédito na conta corronte por ele
indicada, uma vêz sâtisÍeitas as condições estabelecidas no Contrato.

7.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto
fornecido, com preço unitário e preço total, contendo ajnda o endereço do local de
entrega, devendo, ainda ter no verso e o atesto do recebimento dos produtos.

7.4. A Cámara terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para eÍetuar o pagamênto, contado
da.dala de rêcebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator impÉditivo provocado
pela Contratada.

7.5..Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendente de
liquidação de obrigações em virtude de penatidades imposias por i;adimplência
contratual.

8. DO CRONOGRAMA DE DESEÍUIBOLSO

8.1 O sonograma de desembolso será mensal no valor de R$ _, conÍorme
quantitalivo solicitado, nos termos da alínea .b,,, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no
8.666/93.
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pREGÃo pRESENctAL Nô_/20í9 _ cpL

ANEXO II

MOOELO DE CARTA CREDENCIAL

Cámara tlunicipaldê Sáo Bêrnardo
Att.: COMISSÃO PERMIANENTE DE LtC|TAÇÃO - CpL

Ref.: PREGÃO N. _/20,t 9 - CPUCMSB

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n_o 

-- 

credenciamos o Sr.
portador da Cl n.o

, para nos representar na licita(representar na licitaEão em referência, com poderes
e do CPF n.'

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

para formular oíertas, lances de preço. recorrer, renunàiar a recurso e praticar todos os
demais atos peítinentes ao certame em nome da represenlada.

@i*nd .--t:.Nss --
páqnã26d€36
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PRESENCIAL NO 12019 _ CPL

ANEXO

DEcLARAÇÃo

REÍ.: PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9-CPL

A empresa -, inscrita no CNPJ no...-............. por
intermédio de seu representânte legat o (a) S(a)..............
portador (a) da Cl n..................... e do CpF no......................., DECLARÂ, sob
sânçôes administrativâs cabívêis e sob as penas da lei, em especial o art.2gg
Código Pênal Brasileiro, que:

as
do

1) Quanto a empregâr agenles incapazes ou rêlativamente incapazês;
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, de 27 de outubro de .1999, que náo possui
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, pêrigoso ou Insalubre, e em qualquer trabalÀo menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condiçáo de apíendiz a partir de .14 (quatorze), em
cumprimento ao disposto no inclso XXX T do Arligo 70 da Const urçáo Federal
de 1988.

2) Quanto a condiçáo IUIE/EPP/COOP, esta empresa está exctuída das
vedaçôes constantes na Lei ComplementaÍ n". ,147t2014 

e; na presente data, é
considerada:

MICROEI\,IPRESA, conforme Lei Complemenlar no t47t2O14l
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Compte mentat n j472014.
COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n . 11.4BAI2OO7.
Não é ME/EPP/COOP.

Qurnto ao pleno conhecimento e atendimento às êxigôncias de
habilitação; que esta êmpresa atende a todos os requisitos dê-habilitação,
bem como âpresente sua propostâ com indicaço Jo objeto e do pieço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edrtal.

Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federat n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato oárreu
que a inabilite â participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não
existe nenhum pedido de falência ou concordata. óeclara. outrossim. conhecer
na íntegra o Editale que se submete a todos os seus teímos.

â. Declârâ einda, nos termos do ertigo 9o, lll, da Lei Federâl n." g.666/93,
quê não possui em seu quadro íuncional servidor público ou dirigente
de órgáo ou entidade contratante ou responsável peia licitaçáo.b. Declara também, nos termos do ar go 90, le ll, da Lei Federal no
8.666/93, que nâo incide em suas hipóteses vedâdas.

3)

4)

Páolna25dê36
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5) Quanto a etaboração inããpãndããiã dã pã

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 qualquer outro
participante potenciat ou de íato da (ídentificaçao da ticitação), por quatquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a propostâ ânexa não Íoi anformada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potêncial ou de Íato da (identificação
da licitaÉo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificaÉo da

.. licitação) quanto a participar ou não da reÍerida licitaçãoi
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no tódo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer ouiro participante
potencial ou de fato da (identiÍicaçáo da ticitação) antes da adjudicação do
objêto da reÍerida ticitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não Íoi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, inÍormado a, discutido com ou recebido de quaiquer integrante
de (ór9ão licitante) antes da abe(ura oÍicial das propostas;

0 Que está plenamente cjente do teor e da extensão desta declaíaçâo e que
detém plenos poderes e inÍormações para Íirmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[Obsevação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima: Esta declaracào deverá
set emitida em papet que dentifque o oryào 1ou empresa) emissórl



.+ n\.-rÊ-
"*%r'é@

ESTADO DO MÀRANHÀO
CÁMÁM MUNICIPAL DE SÀOBERNARDO

C:\'P.l A t'-6)q i2A.0A0l 0i
R a Conega l.stot n"2I5-( ehio aLP:65 554 aao

5àa lJernord.;MA

hs
ooQ

Wal/1

PREG FRESENõiÃL N" 

-,20í9 

- cPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COi'ERCIAL

À,
CÂi,ARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO /MA

Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000' São Bemardo - l'44

ATT: COl,llISSÂO PERIIANENTE DÉ LICITAÇÃO - CPL

Rua do Norte, n' 140. Cenko. cEP n" 65.430-000. são Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N'-/20í9 - cPL

Prezados Senhores,

Submetemos â apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo'

a""uminJo intàira ,."pon"auitioade pelo seu teor e as demais obrigações

estabelecidas no edital e seus anêxos.

PROPONENTE:
RAzÂo soctAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRÔNlco

1. PROPOSTA DE PREçOS:

vluon Esttuloo

2. PRAZO DE VALIDADE D-A PROPOSTA:
3, PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONÍRATO:

ITEM UNICO:

Í= 
_ _-ioo 

de VeícLrlo. (A) - veiculo de servrço

comum (poPular). modelo'halch' ou

"sedan",movldo a gasolina ou bicombustível
(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas,

úpacidade paía 5 (cinco) passageiros

incluindo o motorista. Equivalente§ aos

Modelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar,

vAió --R ToraL R$ EsÍtMADocLoBAL ÍíENSAL:

-ToÍAL 

R$ ESTIMADoGLoBAL aNUAL:

ffi
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5. DADOS BANCARIOS DA EIíPRESA:
s. Nronlrlçoes oo REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ o coNÍRATo (Nome,

RG, cPF, Endereço).

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

qualificaçâo)

ü
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO N" _/20í9
ÍERMO DE CONTRATO OUE ENTRÉ SI

cELEBRAM A cÂiraRA MUNIcIPAL DE

SÃOBÉRNARDOEAEMPRESA
-...-........................, PARA LocaÇÃo DE

vEiôüLô rlreÉesse DA cÂMARA
MUNtcIPAL DE sÁo BERNARDo/ÍIA.

A CÂiiARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO'/MA, inscrita no cadastro Nacional de

;":;;;;'il;ú; ""u 
o n' oz.ozs szoloool'o7' sedrada na Rua coneso Nestor

"'zl-à-ê",itt", 
ôEpr 65.550-000' Éão gernarooitr''tA' doravarte- 

-de§igla-d3
àôr.riÀÀiÀ-l]re, ""ste 

ato representaJá pelo Presrdênte o sr' BERNARDo JosE

iãiàüà'óà'c-ÀnvÀino' orásireiro. ãiaoà, residente e domiciliado ne§ta cidade'

oortador do cpF n" 

- 

" 
nc n" ' doíavante denominadâ

!#ftil;;,;' côti-nlrmre, e a e.pãG-]inscnta--no .câdastro
iillà""ài'ià"p*"áà 

'L-iài"u 
- cNPJ do Minislério da Fazenda sob o-ro-

estabelecida (insêrir endeÍeço 
"omp-teio), 

nesle ato denominada CoNTRATADA'

,",1àiãJ,r-.iàa" ' i"|. tinseri. o- carsof,'êÁ'norià) (quatiÍicaçao do 8isnatário do

:Tni'ãi$"J,il ,,i'; õ;;;";";; É":"* ii""à - bi'r' sob à-' portador do R G'

no de acordo com a representaià'tegai que lhe é outo@da por 

- 
(inseriÍ

or"-r 0."'"Jitrri Ão"l p.à",oçaátontiãio'sociaueetatúó social) REsoLvEÍÚ

celêbrar o presente contrato o""ããntã da licitação na mod-alidâde Pregão

iiSJ,ii"ar ,{i--.- rzóisrcer- . dá Pioce"so Administrativo n o 00í120í9' com

ir;ã;il;;; [ãii-" e.ooo, a" zt de lunno de 1e93' da Lei n' 10 520' de 17 de julho

l,:;ôôil;"-i;i;; aiiá, àe rsso - ôooiso de Deresa do consumidor' mediante as

seguintes cláusulas e condições:

1. CúUSULA PRIMEIRA- OBJETO

í.'1. O obieto do presente Termo de Contrato é a Contratação d-e pessoa iuridica

p"à- r-.éãCa" àe veicuto -para- 
utiliàiao peta câmára Municipal ds São

Bêrnardo. conÍorme especrtrcaÇi"t 
-" 

ãüàntiütiu"" êslâbelêcrdos no Editâl do

il;ã;ê"tiÍi;;;;o piãa'u'ró " 
n' pôfosta vencedora' os quars intesram este

rnsliumento. independente de trânscíiçáo'

í.2. Discriminação do objetor
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CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR CONTRATUAL

2.1. O valor do presente contrato é de R$

ã" a"a*""i que resultem no cuslo do Íornecimento

tãnioãh"", seguros encaígos fiscais e lodos os ônus

àà"pá"ai qre ú"ioir"m no fóínecimento d(s) píoduto(s)'

êstando inclusos
tais como impostos,
diretos e quaisquer

todas
taxâs,
outras

de R$
alínea:=p;ffi;;;;;;;to defrnitivo oo oo;eto' nos termos da

"b' , rnciso xv ao art aci, da Lei Federal no 8'666/93'

2.3. O preço pelo qual está sendo contratado o objeto deste ajuste será íixo e

irreajustável.

cúusuLA TERcEIRA - DAs oBRIGAÇÔES DA coNTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato de- acordo com as

;"i#,i;à;"";;uaà. nJ p'oiero aã"'L' ÀÍexo ldo PÍêsão 
'o 

- 
t2o1e -

cPUCÂIIARA e da propo"t" 
'"n""ooã- !-ue intelram este conlraio independente de

tíânscrição.

3.2. Constituem ainda obrigaçóes da CONTRAÍADA:

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinaÇões da

Câmara.

b) Cumprir os horários ê todos os tr€chos do itinerário flxados pela Câmara'

c) Responder por sl e por seus prepostos' poí danos causados a Câmera ou a

terceiíos Por sua culpa ou dolo'

2.2. O cronograma de desembolso seÍá. realizado m-en:",]Ie:': L"J::"i

VALOR ESÍIMADO

Tipo de Veículo: (A) - Veículo de serviço
comum (popular), modelo"hatch' ou
"sedan",movido a gasolina ou bicombustível
(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas'

capacidade para 5 (onco) passageiÍos,

incturndo o motori§ta Equlvalentes aos

l\.4odelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar'
V 

, _'-ALoR 
ToTAL R$ ESTIMADOGLOBAL MENSAL:

vAL-oR TorAL Ri Esrn aDoGLoBAL ANUAL:

úú &=abÉ 

-,ãú- 
oF aí'ãM
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d) Cumprir portarias e Resoluções da Câmara.

e) Submeter os veículos a vistorias técnicas quando determinadas pêlo ór9ão dê

transito município.

f) Os veículos dêverão trafegar sempre com a devida documentaçâo (Seguro

ObÍigatório pago, Licenciamento pago, IPVA pago).

g) Manter os veículos sempre limpos e em condiçôes de segurança'

h) Cooperar com a fiscalização da CONTMTANTE'

i) Manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço pÔr outro

sempre que se ÍizeÍ neces§ário.

j) Responder por sl e por seus prepostos, por danos causados ao Municipio ou a

terceiros por sua culPa ou dolo.

k) ComunicaÍ a Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oitolhgt"-:.1'-:,."nt"*d"
o prazo de vencimento da entrega' o" ínàti'o" qrJe impossibilitem o cumprimento do

prazo de entrega Previsto.

3,3.ACoNTRAÍADAleÍápÍazode48(quarentaeoito)horasparaentregados
àocumentos atualzados à Câmara quando esta formâlizar o peoroo'

3-4. Caso o(s) nâo corresponda âo exigido no Edital a CONTRATADÂ deverá

iár"""""""ni'""i, i.ã.o a"áà os (cinco) 
"oias úteis a sua substituição visândo ao

atêndimento das especiÍlcaçoes """ í'"i'iio da possibilidade da incidência das

::;;;:v#À;";; Êdibl,'na Lei e'od6Ãá ã no códiso de Deresa do consumidor

ii"lã.óirtsol, g"r."ntido o contíaditóno e a ampla deíesa

cLÁusuLA ouARTA - DAs oBRIGAçÕES Do CoNTRATANTE:

4.1. O CONTRATANTÉ fica obrigado a:

a)AcomoanharefiscahzaraexecuçãodoobjetodoContrato,.sobosaspectos;ililiií;J ; q-,"iüti;o anotanaJ'ã.n às'"tio pÍóprio as ralhas detêctadas e

:;;ffi;;; ;"';;;,.én"i"t a" q'"iquài áó" que' a seu critério' exrjam medidas

conetivas poÍ parte da CONTRAÍADA;

b) Efetuar o pagamênto à CONÍRATADA' dê acordo com as oondiçóês de preço e

p;azo estabelecidos nestê Contrato;

c) Designar Gestor para acompanhâr ê fiscalizár o contrato;

d]ProoorcionartodasaScondiçõesparaqueaCoNTRATADApossadesempenhar
os kabalhos denko das normas do conkato'

cLÁusuLA QUINTA - Do GEsÍoR Do coNTRATo

ü



ffi "ç0
Qoq
KngC

EsrADo Do MÁMNEÃÜ
cAMAtut MtlNtctpAl DE sÃo BERNARDo

CNPJ: 07-t529. 5 20/cna I 07
Rua Coaepo \esor h2l5 c.ntro. CEP:65.550-000

São B.r@/do/MÁ

5.'1. A Presidência da Câmara lrunicipal, designará o gestor do contrato, que será o

responsável pelo acompanhamento/supervisáo do flel cumprimento do objeto

contratual, e adotará todas as providências cábiveis e necessárias para a

manutenção da regularização na prêstaçáo dos serviços crêdenciados.

5.'1.1. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à

regularizaçâo das faltas ou dêfeitos obsêrvados.

5.2. As decisóes e providências que ullrapassârem a competência do represêntante

dêverão ser soliciiadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes.

5.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de q!e- trata este

item não exiluem a responsabilidade da Contratada ê nem conÍere à Contratante

àsponsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades

ou danos na execuçâo dos serviços contratados.

5.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte' os

""aiçot 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o

Editalque o originou.

CLÁUSULA SEXTA . DOS PRÂZOS E CONDIÇOES DO CONTMTO

6.'1. O Prazo de vigência do Contrato será de í2 (dozê) meses, contados da daía

de sua assinatura, podêndo ser prorrogado de comum acordo,entre as partes nos

termos do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo seu prazo de 6xêGução de acordo com as

espêciílcações do Têrmo de Referência (Anexo l)'

cLÁUSULA SÉIMA . DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente dê acordo com os serviços

"oii"itãào! 
p""ro setor responsável deste órgào, e devrdamênte prestados e atestados

p"i" 
-"".iJ"a" 

àu sejà, sO serão pag-os os serviços devidamenle,-prestados

i"Jãp""a"nà.à"t" do vaior total empenhãdo' mediante a apresentaçào da-Fâtura e

f.lotj fi"ot, atestados pelo setor responsável, acompanhadas das Cêrtidões

Negativas de Débito quando da habilitaÉo

7 2. O oaoamento será mediante crédito bancário eÍetuado na conta corrente da

êôHinÃiíoÀ 
"ó 

prazo máximo de 30 (trtnla) dias â contâr da data da apresentaçáo

áa lota fiscat aeridamente atestâda pelo setoí íesponsávêl da coNTRATANÍE'

7.2.1. Os pagamentos realizados com atraso serão atualizados monetariamente até a

á"t" a" irã liquidaçáo, observada a variação do IGPM A-título de mora' os

páà"r""t"" poierão'ainda ser acrescidos ainda de juros de 0,s(meio por cento) ao

mês ou frações (Pro rata die)
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7.2.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento seÍá contado a partir da sua reapresentaçáo, devidamente regularizados.

7.3. A CONTRATANTE sê reserva o direito de descontar do pagamento devido à
CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive relacionados com multas, danos e
prejuízos contra terceiros.

7.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidagão da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, ou ainda, quando a empresa deixar de apresentar os
documentos discriminados no subitem 6.1- Desta clausula.

7.5. Por ocâsião do pagamento a CONTRATANTE efetuará as retençôes
determinadas em lei.

7.6. Caso a CONTRATADA seia optante pelo Simples ê pretenda utilizar-se da
hipótese de não-retenção prevista no inciso Xl do art. 25 da lnstrução Normativa n.Ô

306/2003 da Secretaria da Rêceita Federal, deverá apresentar, juntamente com a

Nota Fiscal, declaração nos moldes preconizados no art.26 daquele regulamento.

7.7. Os preços firmados neste Contrato náo serão fixos e irreajusláveis consoante
dispõe a Lei.

cúusuLA otrAvA - oA suBcoNTRAÇÀo, cEssÀo ou TRANSFERÊNC|A
oos DrRErTos E oBRTGAÇÓES CONTMTUAIS

8.1. A CONTRATADA náo poderá subcontratar total ou parcialmentê o objeto deste
contrato, bem como cedê-lo ou transferilo, no todo ou em parte.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS OBJETOS
CONÍRATADOS

9.,l. A CoNTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesma§ condições contratadas, os
acréscimos ou supressóes que se Íizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo
da CONTRATANTE, até o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do valor atualizado
do contrato.

9.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo
ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA oÉcIMA - Do INADIMPLEMENTo E SANçÔES

1o-1. Em cêso de atraso injustificado na pregtaçáo do sêrviço ou pela inêxecução
das condições estabelecidas, ou execuÉo insatisfatória do serviço, atrasos, omrssões
e outras falhas sujeitâr-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades:
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10.1.1. Advertência por escrito sobrê o descumprimento de contratos e outras
obrigâçôes assumadas e a determinação de adoÉo das necessárias medidas de
correçôes;

'10.'1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (hês décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento náo realizado;

b) 2oolo (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso §uperioí
a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitaÉo promovidas pela

PMAAP/ltlA ê impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos nos termos da lei n' 10.520/2002 e do Decreto Estadual no

24.629, aÍt. 20.

'10.'1.4. lmpêdimento de licitar e contralar com a CÂMARA MUNCIPAL DE SÃO

BERNARDO caso a contratada descumprâ as condições estabelecidas neste Edital,

apresente declaraçáo falsa, não mantênha a Proposta, ensejê o retaÍdamento da

execução do objeto contratado, falhê ou fraude na execuçâo do contrato, comportê-§e

de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurârêm os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As penalidades aplicadas à CONTRATAOA seráo registradas no Cadastro Geral

de Fornecedor do lvlunicipio de São Bernardo.

10.3. Se o valoÍ das multas não Íor pago ou depositado na Conta Única do Tesouro,

será automaticâmente descontado de qualquer Íatura ou crédito a que a

CONTRATADA vier a fazer jus.

cúusuLA DÉctitA PRtÍúElRA - DA DorAçÃo oRçAitENTÁR|a

11.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercicio de 2019

correráo à conta da seguinte Dotação Orçamêntárial

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

cLÁusuLA DÉcrMA sEcuNDA - DA REsclsÃo coNTRATUAL

12.1. O Contrato poderá ser rescindido:

a)nos casos enumerados nos arts. 77,78 e 79 da Lei n" 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que hâia conveniência para o

CONTMÍANTE;



,*'

-_qt

c) judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.

CLÁUSULA OÉCIMA ÍERCEIRA - DAS NOTIFICAçÓES

13.1. Qualquer comunicaÇão das partes a rêspeito do Contrato só produzirá efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio dê registro, que
comprove a sua efetivaçâo, náo sendo considerada§ comunicações verbai§.

GúUSULA DÉCIMA OUARTA - DA PUBLICAçÃO

14.1. A CONTRATANTE Íará publicar o resumo do presente contrato no Diário OÍicial

do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo prêvisto no parágraÍo único do

art. 61 da Lei no 8.666/93.

cLÁsULA DÉCIi,IA OUINTA- DO FORO:

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca em que pertença Sâo Bernardo /MA, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento

E, por estarem assim justas, acêrtadas e contratadas, após lido e achado conforme, as

partes, por seus representantes legais, firmam o presente instrumento em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhâs

que também os subscrevem.

Responsável legal da CONTMTANTÉ

TESTEMUNHAS:

ESTADo Do MAMNHÃo
CAMAM MUNICI PÁL DE SÃo BERNARDo

C\PJ: 07-629. 52A'WAl-07
tua Conego N.stot h'215 -Centtu, ('EP. 65-550 t)00.

Sdo B.rhardo M4

CPF:

CPF:

Páoint36d'36
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