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PREGÃO PRESENGIAL N' OO7'20í9 - CPL

ÉDITAL

PROC. AOÍrt. No. 009/20't9

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Locação de Veículo para utilização
pêla Câmara Municipal de São Bernardo.

ORGÃO LICITAOOR: Câmara Municipal de São Bernardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: í0/04/20í9

HôRA: '1'1:30hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEP n' 65.550-000, São

Bernardo/lllA

Pregoeira da Câmara Municipal dê Sáo Bernado: RENATA LIMA FERREIRA
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"O 

MÀNÁNHÃO
CAMAM MANICIPÀL DE SÁO BERNÁRDO

c_\PJ. A7 629 52A 0A0t 07
Rua Coneso \esktt n'215-( entro. (:t:P: ó5 550-040.

São BemddotMA

PREGÃO PRESENCIAL N'OO7/2019 - CPL

EDITAL

PROC. ADM. N.. 009/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO, INSCT|IA NO CAdASITO

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP; 65.550-000. São Bernardo/l\,,!A, por intermédio do
Pregoeira da Comissâo Permanente de Licitação de São Bernardo, designada pela
Portaria no 005/2019, assinada em 25 de janeiro de 20'18, e publicada no átrio
Municipal no diâ 18 de feverêiro de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que
rcalizatá licilaçáo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor prêço por
LOTE. conforme descrito nêste Edital e seus Anexos e em conformidade com o
disposto da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n" 3.555, de I de agosto de
2000, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.488, de
15 de junho de 200'1, do Decreto n' 6.204, de 05 de setembÍo de 2001, aplicando-sê,
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. e as exigências
estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de rêalização do Pregão terá início às í1:30 do dia
í0 de abril dê 20í9, devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitaçáo parâ o objeto deÍinido neste Edital e respectivos
Anexos, ser entregues na coMlssÃo PERiTaNENTE DE LICITAçAO-CPL, situada
na Comissão Permanente de Licitaçâo/CPl da Cámara Municipal, localizada na Rua
Conego Nestor no2'1s-Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

'1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de possoa .iuridica para
Locação de veículo para utilização pela Câmara Municipal de São Bêrnardo,
conforme especificações constantes do Termo de Refêrência - ANEXO I, parte

integrante deste Edital.

'1.2. O valor global estimado desta licitação é de RS 38.099,97 (trinta ê oito mil,
noventa e nove rêaia e novente e sete centavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Paí.icipaçeo dê êmprêsâs, cujos ramos dê âtividades §ejêm compativeis oom o
objeto licitado ê que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante dêste Edital e seus
Anexos.
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ESTADO DO MÁRANHÃO
CÁMÀM MUNICIPÁL DE §iO BERNÁRDO
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2.2. A oarticipação neste Preqáo m
peoueno ooÉ.e Íconforme Lei Complementar no í23. de í4 de dezembro de 2006.
4os termos.do aÉiqo 48. lnciso l. alterado oela Lei Comolementar n" í42. de 07
de aoosto.de 20í4). cuio ramo de atividade compatívei ãóm o obieto licitado e
oue .atondam a todas as exiqências. inclusive quanto à documênta-áo e
reouisitos mínimos de classiÍicacáo das propostas, constante aeste eaitat e
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seus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licilaçâo as empresas
Administração Públicâ, com as sanções que abarquem
Municipal prescritas no art. 70 da Lei Federal n 1O_52O|O2,
lV do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93.

punidas, no âmbito da
a Administração Públlcâ
bêm como os incisos lll e

2.4. Não poderáo participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituiçâo, empresas estrangeiras que não
funcionem no país, empresas que possuam, ontre sêus sócios, servidores públicog
da Câmara Municipal d6 São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a AdministraÉo pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar pela AdministÍaçâo pública da
Câmara tlunicipal de São Bêrnardo. (art.9 da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENC|AillENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.í. Na fase de crêdenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
a prática de todos os dêmais atos inerentes a êstê Pregão Presencial.

3.1.í. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
pÍesentes, 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 prêgáo,
observando-se ainda quel

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

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

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar âo pregoeiro ou â equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento quê o credencie a perticipar dêstê procedimento licilatório e a rêsponder
por sua representada, devêndo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-sê
exibindo a Carteira de ldentidade ou oulro documento equivalente, com copia do
respectivo documento.
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3.2.'1. O credenciâmênto far-se-á por meio de instrumênto público de procuração ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da proposta,
com assinatura Íeconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para formular oÍertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particutar, ou CaÍta Credêncial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintês documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constatutivo 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 êxpressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura;

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

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo prêgoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura dâ sessão e nâo mais seráo
admitidos novos proponentes, dando-sê início ao recebimento dos envelopes.

3.6. O credenciamento será conÍerido pelo Pregoeiro a cada Sessão pública realizada.

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

3-8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.í, devendo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3.3 alíneas "a" e "b".

3.9. Não será admitida a participaÉo de dois representantes para a mesma empresa
e nem de um mosmo reprêsentante para mais de uma empresa.

3.í0. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3o da Lei Complemenlat n". 1471201|4, no caso de
micÍoempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas,
conÍorme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da referida
Declâração indicará que a licitante optou por náo utilizar os beneíícios previstos na Lei
Complementâr no. 147120í4.

3.10.1. As [,lElEPP/COOP deverão comprovar a dectaração do item anterior, devendo
trazer, no caso das ÍViE/EPP a Certidão dê Enquadramento como Microempresa ou
Empresa dê Pêqueno Porte, somente para eÍeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n' 123, de 1411212006, emitida nos termos do art. B" da lnstrução
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3010412001, pelo Registro competente
Social das pÍoponentes pertencentes a

Normativa do Departamento Nacional de Rêgistro do Comércio - DNRC n" 103, de
pa.a a inscriçáo do Ato Constitutivo ou Contrato
esta categoria empresarial-

LrcrrAÇÃo - cPL

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

3.'12. Da Ordem dos procedimentos:

3.'12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos:
a) Credenciamênto:
b)Abêrtura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das propostas de preços e Fase de Lancês;
e) Do benefÍcio âs mtcroempresas e empresas de pequeno porte
f) Fasê de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da AdêquaÉo da Proposta de preço

4. DA aPRESENTAçÃo Dos ENvELopEs

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçáo deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e Àora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distjntos, devadamentê fechados e
rubricados no Íecho e Çontendo em suas partes externas e rrontais, em caracteres
destacâdos, além da razâo social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO O1

PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO OO7/20í9
oRGÃo LrcrrADoR: coMtssÃo pERMANENTE DE
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í0/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DocuMENTos PARA HAB|LtraçÃo
PREGAO PRESENCIAL NO OO7/20í9
oRGÃo LtctTADoR: coMtssÃo pERMANENTE DE LtctTAçÃo _ cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í0/04/20í9
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4.2- Náo sêrá admitida â êntrega de apenas um envelope.

4.3. Após a entÍega dos envelopes, aquelê indicado como ,,DOCUMENTOS 
DE

HABILITAÇAO" será rubricado pelo pregoeiro, equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes.

t,áoha 6,b !a
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4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a OocUmentaçao ern originat ou
cópia previamentê autenticada por cartório competente ou por servidor da CpL (até
vinte e quatro horas antês da realização do certame), ou publicação em órgáo da
imprensa oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou dêÍeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclãssifi cadas.

4.6. Não serão aceitas documentaçâo e proposta enviadas via postal ou entrêgues em
outros setores que nâo seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declarêção expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissáo às normas constantes da legislaçáo que rege a matéria e ao
presentê Editâl de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentadâ em O.l (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguêsa, salvo quanto às expressões
técnicãs de uso corrente, sem emendâs, rasuras ou êntrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, do apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNpJ/MF, endereço
completo, telefone, íax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conla correnle para fins de pagamento;

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

c) Descrição completa do objeto da presente lacitação, com indicação do LOTE e lTEi/
cotados, em conÍormidade com as especiÍicaçôes do Têrmo de Riferôncia - ANEXO
I deste Edital;

d) Prêço unitáÍio e o valor total da proposta. Nos preços propostos deveÉo estar
incluidos, alêm do lucro. todas as despesas e custos, como por exemplo: transportos,
tribulos de qualquer nalureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execução do objeto da presente licitação;

Í) Prazo de validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
s6ssão de eberturâ dos Envêlopes;

g) Prazo de êxêcução: de acordo com Termo de Referência.

9.1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) diãs

ri=
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consecutivos,
solicitado

em uma única etapa, independentemente do quantitativã - vãiãi

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital

5.3. O preço ofertado permanecerá Ílxo e irreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implic€rá na plena aceitação, por parte do licitante,
das condiçôes estabelêcidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua proposta ficará sujeito às penalidades do DecÍeto
Federal.

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

6. DO JULGAiIENTO DÂS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os licitantes que apresentarem âs propostas
de menor preço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com preçoi até l0olo
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os rejresentantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não Íorem identiÍicadas, 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 dê três, colocadas em úem crescente, quaisquer
que sejam os valores oíertados. conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anleriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentês, para a escolha da proposta de menor valor.

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

6.5. O. empate entre duas ou mais propostas de preço, seÍá resolvido por sorteio em
ato público, com a participação de todas as licitant,es.

6.6- Encerrados os lances, as propostas de microomprese o dê emprcsag dê
pequêno poíê que se encontrarem na Íaixa ate SZô acima do menor pieço seráo
consideradas empâtadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
99lvoca-das na ordem de ctassifrcaçao. uma na fatta da outra. para fazei uma única e
ultima oíerta. iníerior a da primelra colocada. visando o desempate.

6.6.'1. Aplica-se o disposto neste ilem somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classiflcada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa dê pequeno
porte.

#
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6.6.2. A microempresa
apresentar uma úllima oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primerro
colocado, situaçáo em que, atendidas as exagências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregâo;

6.6.3. Nào sendo vencedora a microempresa ou a êmpresa dê pequêno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiio convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situaçáo descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direità:

6.6.4- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas macroempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabêlecido nesta
condição, o Prêgoeiro fará um sortêio, definindo e convocando automâticamêntê â
vencedora para apresentaçâo da oferta Íinal do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
Complômentar no 147120'14;

6.6.6. Caso não haja interêssados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.

6.8. O Pr€goeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preço, conÍorme definido neste Edital e seus Anêxos, decidindo motivadamente
a respêito e divulgando o resultado do julgamênto.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será veriÍicado o âtendimento pelo proponente dg todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitaçao. Caso contÍário o prêgoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta quo atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sándo o
respectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.10. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da proposta
prevalêcêrá o primêiro, sendo corrigido o pÍeço total; ocorrendo divergêhciu uniru os
valores numéricos e os por extenso, predominaÉo os últimos, indepen;entementê de
consulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a proposta de preços, ajustada ao lance Íinal, dêverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 4g (quarenta ê oito) horâa, contado
da lavratura da ata.

6.í2. Sêrâo desclassificades aqueles propostes quê:
6.12.1. Apresêntarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itena e valor globeli

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

páotn !ê,a &
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6.'12.3. Forem omissas
dificultar o julgamento;

ou as que apÍesentem irregularidades ou falhas capazes de

6.'12.4. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que náo venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coeÍentes com os praticados no
mercado.

6.'13. Se a proposta escrita de Mênor Preço não for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitâbilidade, procedida à habilitaÇão da licitânte que tiver formulado tal proposta,
na ordem de classificaÉo, e assim sucessivamente, até a apuraÉo de uma que
atenda às condições deste Editat.

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

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregóeiro, pelos
componêntes da equipe de apoio e pelos representantes do§ proponentea presentes.

6.'16. O licitânte declarado vêncedor dêverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois)dias, contâdo da assinatura da ata de
SESSâO.

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, deveÉo ser
encaminhados ao órgão licitante.

6.í6.3. O licitante que abandonar o cerlame, deixando de enviaÍ a documentação
indicada nesta seçáo, será desclassiÍicado e sujeitar-se-á às sançôes previstas nestê
Edital.

6.16.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total oÍertado Íor aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimaoos peto óiRGÀO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu válor global.

6 16 q 9gre desclassificada a propostâ que não corrigir ou não justificãr evêntuais
rrregutandades aponladas pelo Pregoeiro.

6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços
unitários pelo ljcitante observando-se: (apenas se houver divisáo em lotes ou itens) 

'
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a) Como limite máximo
finais sêjam menores ou

o valor global final ofertado,
iguais aos preços unjtários da

desde que os preços unitários
proposta inacial;

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

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar_se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

z. DA HAB|LtTAçÃo oos LtctTANTES

7.1. A Documentaçâo de Habilitagâo deverá ser entregue em O,l (uma) vta, em
envelope devidamente Íechado e rubricado no fecho, idenÍficado conformê o indicado
no itêm 4.í deste Edital.

7.1.1- Âs declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, devêrão contei data, identificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. ÉnceÍada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaçãJ do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitaÉo_

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requêr a apresentação de toda
a documenlaÉo comprobatória da necessária qualiÍicaÉo no que se referj à:

7.3.1- Habilitâçâo Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

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

b) ato constatutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçôes, devidamente registrados, em se tratando-de sociedades empresariais e, no
cêso dê.sociedade por ações, acompanhado dos dooumentos de eieiçáo de seus
atuais administradores:

c) no caso_dê Sociedades srmplês o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Caítório dê Registro de Títulos o Documentos)
acompanhado da prova de Direloria em exercício;

d) decreto dê autorização, em se trâtando de empresa ou sociedade estrangêra em
funcionamento no pais e ato de registro ou autorizaçâo para Íuncionamento ;xpedido
pêro orgao êompetenle. quendo e atividade âssim o exigir.

7.3.2- 
.Rogularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos

seguintes documentosl

a) Prova de lnscdÉo no Cadastro Nacionâl de pessoa Juridice (CNpJ);

I
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintss Estadual ou Municipal, 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. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e lvunicipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte Íormaj

a)fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Oébitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Atava da União, ou Certidão Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal áo Brasil (RFB) e
Procuradoria-ceral 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 substituição à certidão mencionada na alínea c.1,
apresentar as seguintes certidões conjuntamente, desde que tenham sido expedidas
alé o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicadosi C€rtidão Negativa de Débito ou a Certidão positiva com efeito negativo
reÍerente à ContÍibuição PrevidenciáÍia e às de TeÍcearos, expedida pela Secretaria da
Rexeita Federal do Brasil (RFB) e a Certidâo Conjunta Negativa de Débitos Íelativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão aonjunta positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e procuradoria-
Geral da Fazonda Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentaÉo da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operações relativas à CiÍculação de Mercadorias e sobre êrestações de Sêrvigos de
Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de Comunlcação - lituS, expedidá peh
Secretaria de Estado dê Fazenda, ou, se for o caso, certiàão comprobató;ia de que o
licitrante, em razão do objêto sociâ1, está isênto dê inscrição estâdual;

c) Fazenda Municipal: apresentação da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscriçáo municipal;

d) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF:

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

7.3.3. As microempreses ê êmpro3as de pêqueno poíê devêrão apresêntar toda a
documentação exigida para eÍeito de comprovaçáo de ÍegulaÍídade Ílscal relacionadas
no ilem 7.3.2, mesmo que esta aprêsente alguma restrição, assegurado, 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
critério da administraÉo púbtica, para a regularizaçáo da ãocumentarto, pagamento

ffi
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ou parcelamento do débito e emissão de eventuaii certidoes negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (art. 42, s1o, LC 123106).

7.3.3.1. Este beneíício será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.í0 deste editat

7.3.3.2. A não-regulaÍizaçao da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicãrá em decadência do direito à contrataÉo, bem como a aplicação da
suspensão de licitar e contratar com a Admaniskaçáo pelo período de até Oi (dois)
anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, pará a assinatura do contrato, ou revogar a licitaÉo.

7.3.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apÍesentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, em quê eslejam registrados os valores do ativo circulante (AC) ê
do passivo circulante (PC), de modo a eÍratr-se indice de Liquidez Corrente (lL.C)
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 Çomprovar o capital minimo ou patrimônio líquido
igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estlmado da contrataÉo.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art.
'18 da LC 12312006 clc at1. 1.j79, § 20 CC) e as Àricro e pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licatações cujo os objetos sejam para o fomecimento para
pronta entrega ou para locaÉo de materiais (art. 3. do Decreto Federal no
6.204t200'1).

a.3) As empresas com menos de um exercício financêiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Pâtrimonial e da Demonstração do Resultãdo levêntado com base no mês
imediatamenle anterior à data de apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados acejtos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

L Publicados em Diário Oficiat ou;
ll. Publicados em jornal de grande circulaçao oui
lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou;
lV. Por ópia do Livro Diário, devidamente autenticâdo na Junta Comercial da sede ou
domicílio de licitantê, na forma da lN no 65 do Departamênto Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1. de âgosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigat;;iamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. euando for apresentado ã original do
Diário, parâ cotejo pelo PÍegoeiro e Equipe de Apoio. fica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questào.
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V. Sistema Público de EscrituraÉ@deral nd
6.02212001), nos termos do art. 20 da lnstrução Noímativa RFB n. 787l2OOí, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinâdos, na Íorma do s S" do art_ .ÍO

da lnstrução Normativa DNRC no 107/2008.

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicjal ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data nâo
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedôncia da data de apresentação da proposta
de preço.

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

a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito
público ou privado comprovândo que o licitante presla ou prestou serviços compatíveis
com o objeto deste pregão.

7.3.6. Declaração Uniricada que constará:

a) Declaraçáo de que não empregâ menores dê 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 quatoze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual, c€so venha a ser contratado.

c) DeclaÍaçáo de elaboraçâo independente de proposta.

d) Declaraçâo da condição se é ou náo t4E/EPP/COOp.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedldo órgão da
Administraçâo Públjca Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subiteng 7.3.í 2.3.2l',a" e,,b',1.

7.5. Não haverá apresentação de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não seráo aceitos protocolos de entrega ou solicitaçâo de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e ;eus Anexos.

7.7. Se a documentaçáo de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponênte inâbilitado.

7.8. Sob pêna de inabililação, os documêntos aprêsentâdos devêrãô eslar €m nomê
do licitante, com indic€çáo do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitldos em língua estrangeira deverâo ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, eíetuada por tradutor

a;;; i- ,;:---ni



7/
Õoq
'-!a/ctr

ESTADO DO MAMNHÀO
CÀMÁM TTUNICIPAL DE S,iO BEWAADO

CNPJ: 07-629. 5 20tnA l-07
tua Con.go Nestot n"215-Cehíro. CEP: ó3.550-A00.

fio Ber@rdo/M4
juramêntado, e também devidamente consularizados oú
títulos e documentos.

registrados no cartório de

7.'10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados 6m cartório de
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de Íilaal, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscál deverâo estar êm nome da filial, exceto aquelês que, pelá própria nat;rêza, são
emitidos somente em nome da matriz.

7.12. Os documentos acjma relacionados, necessários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, por quâlquer processo de cópia autenticâda por meio de
cartório competente, ou publicaÉo em órgâo da amprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE nâo se responsabitizará por documentaçáo e proposta
enviados_via postal ou entregues em oukos setores que não seja o êspecificado no
Preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em
admitindo-so como válidos, no câso de omissão, aquelos emitidos a menos de
(noventa) dias.

7.í5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos rêquisitos de habilitaÉo, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeltará o licitanle às sanções previstas nestê Edital.

8. DA tirpucNAÇÀO OO ATO CONVOCATóR|O

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocãtório do Pregâo até 02 (dois) dlas úteis antes dâ data íixada para reàebimento
das propostas.

8.,í.1.,A apresentaçáo de impugnaçào contra o presente Edital será procêssada e
l_Ylg:o" n: totlr- 

-"_.191 -O1"ros 
prêvistos ná legislâção, devendo ser entregue

c,rretamente na COMTSSAO PERMANENTE DE L|C|TAçÃO _ CPUC SB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEp:65.550-000, São Beinardo/MA, não ienOo efeilo
suspensivo_

8.í 2. Acolhida a petiÉo contra o ato convocalório, será designada nova dala para a
realização do certame.

9:?:9r_!* i Pregoeiro (auxitiada peto técnico competente) decidir sobre a petição noprazo de 24 (vinte e quako) horas.

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

lei,
90
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8.4. A. entrega. da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presenle Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interesiad'os, das
condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao Íinal da
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a sintesê das suas razôes de recorrer.

9.2. A falta de maniÍestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na dêcadência do direito de rêcurso e adjudicâção do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

g-3. Caberá ao licitanle 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) Habilitaçao ou lnabjlitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intençáo de reconer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem conira razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentaçâo das razões do
rêconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5- Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro devêrá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço ciÉdo no subitem A.t.i, Éra ef"ito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não.reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
rnloímado, à consideração do presidente da Câmara Íúunicipal do São Bernerdo,
que proferirá decisão definitiva antes da homologação do proceàimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada
procedimentais, o Presidente da Câmara Municipal
homologar este procêdimento licitatório e determina; a
vencêdora.

í0. DA HoMoLoGAçÃo E coNTRATAçÀo

10.í. Adjudicedo o objeto dâ licitação à empresâ proctâmâda vêncedorâ, a autoridade
competente. poderá homologar este procêdimento licitatório e áeterminar a
contÍatação com a licitante vencedora.

19 
2 Após a homologaçào do resuttado da presente ticitaÉo, a Câmara üunicipal desao Eernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05

a regularidade dos atos
de São Bêrnardo poderá
contrataçâo com a licitante
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(cinco) dias úteis, assinar o Contrato,
adaptado à proposta vencedora, sob
das sânções previstas no artigo 81 da

na forma da minuta apresentada no ANEXO lV.
pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo
Lei n.8.666/93

10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.
quando solicitado pela licitante vencedora durantê o seu transcurso, desJe que ocona
motivo justiíicado e aceito pela Administração.

10.4. Quando a convocada nâo assinar o Contrato no prazo e condjções
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para
reapresêntarem os seus Documentos dê Habilitação, devidamente atualizados. nos
termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizat em hora e local
preüamente iôíormados, na qual o pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem
oe crassflcaçao, e assim sucessjvamente, até a apuraçâo de uma propo§ta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado véncedor e ele adiudicado o
objeto do certame.

í0.5. A recusa injustificada da licitante vencedora êm assinár o Contrato, dentro doprazo estabelecido, cdÍacleriza o dêscumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

10.6. O proponentê que vler a sêr contratado ficârá obrigado a aceitar, nas mesmas
condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressôes quã se fizerem necessário, até
25olo (vinte e cinco po. cento) do valor inicial atualizado ào Contrato.

10.7. A homologação do resultado desta licitâçáo não implicará êm direito à
contratação.

íí. DÂS CONDIçÔES DE PAGAMENTO

,l1.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias pela Cámara Municipal de
São Bêrnardo, mediante a apresentaçao da Fatura, Nota Êiiúr 

"-àiãstaáã"'àero 
s"to,

responsavel, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao tNSS. CNDT,
FGTS e Certidâo de Regularidade com a Fazenda Federat.

11.2. Nâo seráo efetuados quaisquer pagamentos enquanfo perduraÍ pendência deIquroaça! de obrigaçóes em vtrtude de penalidades impostas ao proponenle ouinadimplência contratual.

í2. DOS pRÂzos E coNDtçôES OE EXECUçÃO DO OBJETO CONTMTADO

12.1. O contrâto .esultante do procêsso lacitatório terá vigêncie de í2 (doze) mesês
contados à partir da assinatura do contrato

12.2. O prazo de execução se dará dê acordo com o Termo de Referência.



0l
ôoq
É»4)

ESTADo Do MÁMNEÀo
cÀtÍAM MUNIC|PÁL DE sÀo aERNÁRDo

CIPJ: a7-629. 52A/0A0l -07
Ruo (-oieeo Neíot n2l5-Cento. CI:P ó5 5jA-U0

São BertoltloiM4
í2 3. Toda pronogaçào
autorizada pela _Cáfiara lrunicipal de Sáo áernardo, devendo a solicitação ser
encaminhada até 15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execuÉo
estipulado.

í3. DAS SANçÔES ADiIINISTRATIVAS

13.1. Em c€so de akaso injustiíicado na execução do contrato ou pela inexecuçâo
das condições estabelecidas, ou execução insatisfatória da prestação do serviço,
atrasos, omissões e outras fathas sujeitar-se-á a CONTRATADÁ às seguinies
penalidadesl

13.1.1. AdveÉência por escrito sobre o descumprimento de contratos e oulras
obrigações âssumidas ê a determinâção de adoção das necessárias medidas de
correçóes;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a).o.3olo (kês décimos por cento) por dia, até o 30 (trjgésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviÇo náo realizado:

b) 2070 (vinte por cento) sobre o valor do serviço nâo realizado, no câso superior a 30
(trinta) diâs, com â consequenle rescisão do contrato.

.1.3 
1 Í.. Sys.pel:ão_temporária para participar em tacitação promovidas pela Câmarat unicipal de São Bêrnardo e impedimento de contratai com a Administ;ação pública

Munrcrpal, pelo prazo de até 2 (dots) anos nos termos da lei Federal no g.66ó/93.

13.1.4. Declaração d6 inidoneidade para participar de lacitação e assinar contratos
com â
Administraçáo Pública, pelo prazo previsto no inciso anlerior ou até que o contratado
cumpra as condiçôes de reabilatação; e/ou

'13.'1.5. lmpedimênto para participar de licjtação e assinar contratos com o Município
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredeÁciamento do Cadastro de Fornecedores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATÂDA serâo registradas no Cadastro ceral
de Fornecedores da Câmara irunicipal de São Bernardo]

í3.3. Se.o valor das multas nào for pago ou depositado na Conta únicê do Tesouro,sera automaticâmente descontâdo de qualquêr fatura ou crédito a que a
CONTRATADA vier a Íazer ius.

I4. DA DOTAçÃO ORçAiilENTÁRIA

14.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercício de 20.19
correrâo á conla da Dotação Oíçamentária seguinte:

ü
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CÀMÁM MUNICIPÁL DE &iO BERNARDO

CNPJ: A7 ó29 52A/0A01-07
Rua Conego Nestor n'215 ('.ntro, CEP: 65.550 U0

Sdo qetuMloM,l

01 031 0020 2107 0000 3.3 90 39 00

í5. DAS DTSPOSIçOES GERATS

'15.í. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes
vencedores, faráo parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

í5.2. É facultado à Pregoeiro ou â Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçâo,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou info.mação que deveria
constar no ato da sessâo públicâ; e ainda:

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

15.2.2. No julgamento das propostas e dâ habilitação, sanar eÍos ou falhas que não
alterêm a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho
fundamentado e acessivel a todos os interessados: e

15.2.3. Relevar omissões puramente Íormais observadas na documentação e na
proposta,
desde que não conkariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretaçáo do prêsente Edital ê seus Anexos, deveÉ ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanentê de Licitação - CpL da Câmara Municipal
de São Bernardo, por e-mail no endereço eletrônico cpl.saobernardo@omail.com, ou
entregue diretamente na própria Comissão, satuada na Rua Conego úestor no215-
Ceniro, CEP: 65.550-OOO, Sáo Bernardo/MA, de segunda à seÍa-Íeià, no horário das
08:00 às 11:00 horas, obedecjdos os seguintes citérios:

a) Náo serão lêvadas em consideração pêlo pregoeiro, quaisquêr consultas, pedidos
ou rcclamações relativas ao edital que não tenham sado Íormuladas até 02 (dóis) dias
úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;

b) Em hipótesê âlguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mail.

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

15.4. Ficá assêgurado à Câmarâ Municipal de São Bernardô, o dirêito dê, no
intêresse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou êm parte,
a presente licitaÉo, dando ciência aos participantes, na forma da legislaçáo vigente.

í5.5. Os proponentes são responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

#
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15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realizaçáo do certamê na data marcada, a sessão seÉ automaticamente transÍerida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

'15.7. Na contagem dos p.azos 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 sm
dias de expediente na Câmara Municipal de São Bernardo.

15.8. O desatendimento de exigências formâis náo essênciais não amportará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualihcação e a
êxatâ compreensâo da sua proposta, durante a realização da sessáo pública de
Pregão.

15.9. O resultado desta licitação será comunicâdo no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicâçâo na lmprensa Oficlát. 

-

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogaÍ a presente licitação, por motivo de
interessê público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em partã, em quaisquer de
suas fases, devidamente justmcado, dando ciêncaa aos participantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes nâo terâo direito à indenizaÉo em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressâlvado o direito do contratado de boa-Íé de s€r ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

í5.'11. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
rnrormaçoes e dos documeôtos apresentados em qualquer fase da licitação.

15 J2 .Ao-s. -casoq 
omissos aplicar-se-áo as demais disposiçôes constantes da Lêi

Federal n" '10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 9.666/93.

í5 13. A Conlratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,
Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos inteÍessados na Comissão
igqnaltelte de Licitação - CpL, tocatizada na Rua Conego Nestor no21a_Centro,
CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, de segunda à sextaje-ira, nó tràAao oàs oe:ooàs 1 'l O0 horas, onde poderão ser consultaãos gratuitamente ou obtidos meOiante o
recolhimenlo da importáncia de R$ 3O,OO (trinta reais), realizado exclusivamente
através de Documento de ArrecadaÉo lvluniciàal _ DAM. 

-

15.1-5. Ao adquirir o edital, o intêrêssado deverá dêclarar o êndereço êm que rêcêbeÍánglf*ç"o..: ain-da comunicar quatquer mudançâ posterior, sàu'pànà dàieputar_se
válida a notficaÇão encaminhada ao endereço fomectdo.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I - Termo de ReÍerênciâ

ANEXO ll - [.4odelo dê Carta Credencial

ANEXO lll - lvodelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - [rinuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaração de ConÍidencialidade e lmparcialidade

São Bernardo (l\,4A), 25 de março de 20i9.

. - RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeíra Oiicial

da Câmara [,4unicipal de São Bernardo/l\IA
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DSTÁDO DO MÁMNHÀO
CÁMAR4 MUNICIPAL DE sÀo BERi,iARDo
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PREGÃo PRESENcIAL No oo7/20í9 - cPL

tenuo oe aerEnÊuctl

ANEXO I

Oí - OBJETO:

Contratação de_ pessoa jurídica para Locação de VeÍculo para utilização pela Câmara
Municipal de São BernaÍdo.

02 - JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação visa proporcionar o deslocamento dos membros da Cámara i/unicjpal
em.visitas juntos aos diversos povoados pêrtencentes ao Município. viagens a serviço
c,o Municipio para reuniõês Junio ao Governo do Estado em busca de mãlhorias para o
Município, bem como diversas outras atividades a serem desenvolvid"" n""rn","
diversas regiõês do município.

03 - EsPEctFtcAçÃo Do oBJETo:

3.1. Os veículos a serem contrâtados deverão ter e atender às seguintes
caractêrislicas:

VALOR ESTIMADO

N

ITEM ÚNICO:

Tipo ae Veícutcr: 1A)-- Veiãuto ãã-e icomum (popular), modelo"hatch,, ou
'sedan',movido a gasolina ou bicombustível
(gasolinâ/álcool), com 5 (cinco) portas,
capacEade para 5 (cinco) passageiros.
rnclurndo o molorista Equlvalenles aos
L4odelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar.

R$
4.233,s3

R$
38.099,97

vALoRToTALR$E@

on]
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VALOR TOTAL R ESrtMADocLoBAL lNúÀIl ní es.o9s§7

4. DAS oBRtcaçôEs

4.í. DA CONTRATADA

4.1.2. A contratada deverá apresentar veículo sempre em perfeito estado de
sêgurançê, conservação e limpeza, câbendo ao usuáÍio ou a Íiscalização, estejulgamento.

4.1.3. O veículo só poderá se apresentar para serviço com a documentação do veículo
regularizada, sendo que a cópia da mencjonada doãumentação deverá ser entregue à
Cámara, paÍâ cadaskamênto dos dados, Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo, Bilhete de Seguro DPVAT pago e demais impostos Éferentes ao veicuto.

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

4.1.5 Todas as despesas deoorrentes da manutenção da frota, tais como, desgastes
devido ao uso ou acidente e substituição de peças L pneus, consertos, eic., serão de
inteira responsabilidadê da êmpresâ contratada.

41.6. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da
Cámara lvunicipalde São Bernardo;

4.1.7. Cumpri os horários e lodos os trechos do itinerário íixados pela Cámara
Municipal de São Bernardo.

4.í.8.. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados a Cámara
L4unicipal de São Bernârdo ou a terceiros por suâ culpâ ou dolo.

4.1.9. Cumprir portarjas e Resoluçôes Câmara l\runicipal de São Bernardo.

4.1-10. Submeter o veículo a vistorias técnicas quando determinadas pelo órgão de
trânsito município.

1l-,r_r:.,9 
,","rg.devorá trafegar sêmpre com a devida documentação (seguro

uDngalôrio pâgo. Licenclamenlo pâgo. IpVA pago).

4.1.í2. Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança;

4.1.13. Cooperar com a fiscatizaçâo da CONTRATANTE;

4.1.14.Manter o serviço em Íuncionamento, substituindo o veiculo em serviço por
outro sempre que se fizer necessário:

&
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4.1.1-5. Responder por si e por seus prepostos, por danoi-ãusadãJ-ãmãã MuÃãf,ã
de São Bernardo ou a terceiros por sua culpa ou dolo, não implicando
corresponsabilidade do Poder público ou de seus agentes ou prepostos;

4.1.'16. Manter analterados os preços e condiçôes propostas;

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

4.1.18. [Ianter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que
ensejaram a sua habilitaç€o na licitaÉo e contratação.

4.1.'19.O contratado deverá apresentar veículo sempre em
segurança, conservação e limpeza, cabendo ao usuário ou
julgamento.

perfeito estado de
a fiscallzação, este

4.1_.20.Ém casos excepcionais e, devidamente, autorizado, poderão ser utilizados
veículo extras, consideÍando-se como extra aquele veiculo que não ultrapassar a sua
utilização em mais de 30 dias.

4.'1.2'1. Todas as despesas decorrentes da manutençâo da frota, tais como, desgastes
devido ao uso ou acidente e substituação de peças á pneus, consertos, etc., serão de
inteira responsabilidadê da empresa contratada.

4.2. DA CONTRATANTE

4.2.1. CabeÉ a Contrâtante receber, autorizar, supervisionar, conferir ê fiscalizar o
objeto desta licitaÉo, observado os aíigos 67 a 76, da Lei FeOeral n. g.066/9S

4.2.2. Emit'f com antecedência as Ordens de Serviços do transporte escolar
reÍerente ao presente contrato;

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

4.2.4. Prestar informaçôes e esclarêcimentos quê venham a ser solicitadas pela
contratada com relação ao objeto do presente contrato:

4.2.5. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com aContratada;

l1.6;Y1e::::.lyalqu.er tempo e com o máximo de presteza, mediante soticitaÉoescnta Oe. Uontralade, informâçôes edicionais, dirimir dúvidás e oíentá-lâ em lodôs oscasos omissos:

4.2.7. Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;
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4.2.8. Aplicat à licitante vencedora as@
vigente;

5. ASSTSTÊNCta TÉCNtCA E SUBSflTUtçÃO DO VEíCULO LOCADO:

5.'Í. O veiculo locado deverá ser substituído por deÍeito de qualquer ordem, por outro
similar, na htpótese de a manutenção corretiva, que coÍerá por conta da contratada
(assistência lécniça 24F\ em oíicina própria ou credenciada), perdurar por mais de 04
(quatro) horas, segundo avaliação dos responsáveis pelo conserto ou ieparo: (a) se a
pane ocorrer no p€rímeko do município de São Bernardo/MA, a substituiÉo deverá
ocorÍer dentro de 02 (duas) horas, a partir da notificaÉo, 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 enconlraÍ o
veículo.

6. PRAZO DA EXECUçÂO DO CONTRATO:

6.1. A utilizaÉo do veículo, quando requisitada será de 09 (nove) meses.

7. DO PAGAMENTO

7.í. A Contratadâ apresentará mensalmente à Contratante as Nolas Fiscais para o
ato de atesto, liquidação e pagamento do produto fornecido.

7.2. O pagamento dos combustíveis íomecidos será efetuado, por meio de ordembancária emitida em nome da contratada, para creoito nã-ãáriià corãtã por ereindicâda, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Contrato.

7.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo as rêspectivas quantidades do produto

l"j11:,^oo:-*-T_?-i" .unrtário e preço totat, contendo ainaà o" .náeiãço-a-o- rocar a"enrrega. OevencÍo, âindâ ter no verso ê o atêsto do recebimênto dos prod'utos.

l.o,L-"iT:t: lot " 
prazo-de 30 ltrinta) dias úteis para eÍetuar o pagamento, contadooa oata de recebimenlo da Nota Fiscâl desde que não haja fâtor impéditivo provocadopela Contratada.

7.5. Não serào efetuados quaisquer
liquidâçâo de obrígaçôês em vrrtudê
contratual.

8. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.'l O cronograma de desembolso
quantitativo solicitado, nos termos dâ
8.666/93.

pagamentos enquanlo perduraÍ pendente de
de penaftdades impostas por inâdimplência

será mensal no valor de R$ , conÍorme
alinea "b" inciso XIV do âÍt. 40, da Lêi Federal no

@
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20í9 - CPL

ANEXO II

ÍÚODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmare Municipal de Sáo Bêrnardo
Att,: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL

Rêf.: PREGÃO N' OO7/20í9 - CPUCMSB

Na-qualidâde de represêntante lêgâl da êmpresa
inscrita no CNPJ sob o n.o _ credenciarnos o Sr.

-, portador da Cl n.o
para nos representar na licita(representar na licitaçáo em referência, com poderes

e do CPF n.o

d7
()Có{

*"f

para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunóiar a recurso e praticár todos os
demars atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

"**.** jry
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PREG PRESENCIAL NO OO7/2OíJ _ CPL-

aNEXO t

DECLARAÇÃO

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NÔ /20í9-CPL

A empresa

e do CPF no......................., DECLÂM. sob âs

intermédio de sêu representantê
portador (a) da Ct no............
sanções administrativas cabiveis e
Código Penal BrasileiÍo, que:

sob as penas da lei, em especial o art.299 do

(

(
(

(

1) Quanto a emprêgar agêntes incapazês ou relativamentê incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 2l de runho de1983. acrescido peta Lei no 9.854. de 27 de ourubro O" ióàõ, qr" n-J po""r,em seu quadro de pessoat empregado(s) com menos Oe tg(deioito)ãnos emrraoatno noturno, peÍigoso ou insalubre. e em qualquer lrabalho menores de 16(oezessets) anos. salvo na condição de aprendrz a pârtir de .14 (quatoze). emcumprimento ao disposto no incisà x)ult do Artigo 70 ;" ón"t,iiioa'ã i"a"r"rde 1988.

2) Ouanlo a condição UE/Epp/COOp, esta empresa está excluída dasvedaçôes constantes na Lei Comptementar n". t+lt5otie; À prJéàl,ü0"t", econsiderada:

) MICRO_EMPRESA, conÍorme Ler Compte íneíltat no l 47t2O14;
) EMPRESA DE PEeUENO PORTE. conÍorme Lei CompÉment at no ,,472014
) COOPERÁTTVA. coníorme arligo 34 da Ler peaerat n".'r i.tãààO& ' '" ' '
) Não e IIEIEPP/COOP. -

3) guanto ao pleno conhecimento e atendimento à8 exigências de
l-a:ilitagà-o; _que 

estâ empresa âtende a todos os requisrtos de habitúação.oem como apresenta suâ oroôosta_ com_andicaEao do objeto " Ao p.uçooferecido os quais atendem plenamenfe ao tdital.

a) p11nt9 a inêxistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,§ 2.o, da Lei.Federâl n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreuque a inabitite a participar do eREGÂO 
", "pigr;ê'; il; ;n,lI Jl" nroexiste nênhum pedido de falência ou concordatâ. Declara, outrosstm, conhecerna íntegra o Editale que se submete a todos os 

""r" t"rmo"]"---"". 
*'

a. Doclara ainda, nos lermos do artigo 9", lll, da Lei Federât n o I666/.t:lque nao possui em seu ouedro f ncionat servic,or púOftco àu Jirioãnie
,deórgàooUentidadecontratanteoUresponsávelpeialicitaçâb. Declara também. nos termos do anrgo S.. t e'tt, aa iãiêaerat n..8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

&
)9'"
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&)p
5; Quanto a etab-ãção iãããpãrxren-te dãlro!õããi

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
indiÍêtamente, informado a, discutido com ou recebido de'quaiquer outro
participante potencial ou de fato da (identificaEão da licitaçao), po; qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi infoÍmada a. discutido com
ou recebido dê qualquer outro partícjpante potencial ou de Íato da (jdentiÍicâção

. da licitaçâo), por qualqueÍ meio ou por qualquer pessoa:
c) Que nâo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão

de_ qualquer ouko pâíticrpânte potencial ou àe fato da- (identiÍicaçao da
. Íc[açao) quanto a participar ou não da refeíida licitação:d) gue o conteúdo da propostâ anexa não será, no tódo ou em parte, diretâ ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualqueÍ ouiro participante
potencial ou de fato da (idenliÍicação da licitaçaoi anies da adjudicação do
objeto da reÍerida ficitacão:

e) gye o conteúdo-da pioposta anexa nâo foi, no todo ou em parte, direta ouindiretamente, infoÍmado a, djsculido com ou recebido Oe quaiquei rntegrante
- de (órgáo licitanle) antes da abertura oÍicial das propostas; '

f) Que está plenamente ciênte do teor e oa extensãá ààita declaraço e que
dêtem plenos poderes e informâções para firmá_la.

Locál e data
Nome e assinatura do representante legal

[ObseNação: em caso afirmativo, assinalat a ressalva acimà'- Esta declaracào deverá
ser emttida em papel que identiÍique o órgào 1ou empresal emissorj

w4_/
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pREGÃo pRESENctAL No oo?/20í9 _ cpL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COiíERCIAL

À
cÂMÂRA iruNtctpAL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte. no 140, Centro, CEp n.65.430-000. Sâo Bemardo - MA

ATT: COI,IISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEp n. ôS.430_OOO, São Bernardo _ MA

REF: pREGÃO PRESENCTAL N" _/20í9 _ CpL

Prezados Senhores,

Submetemos á apreciação de
assumtndo inteira responsabilidade
estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAzÂo SocIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONFJFAX:
ENoEREÇo ELETRÔNIco

1, PROPOSTA DE PREçOS:

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

2. PRÂZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

ITEM UNICO:
VALOR ESflMADO

Tipo de Veícut- 14-l --ysícuto G serv
9olum (poputar), modelo,,hatch, ou"sedan".movido a gasolina ou bicombustivel
(gasolina/álcool). com 5 (cinco) portas,
capacidade para 5 (cinco) passageiros.
rncrurnoo o motorisla. Equivalentes aos
E4!9§.8e!9-Got, uno, onii o, §rii"r.

vALo R Tõ-ÀL R§= sÍr M A D,crc L o-Àe I m e- r,r snr,vALoRr@
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ESTÀDO DO TTÀMNII.iO

CAMARÀ MANICIPÁL DE SÀOBERNÀRDO
CNPJ 07 ó29 520/0001 a7

R@ Coiesô \eÍot ha l5-Cênttu CEp 65 550-A0A
São BemanloMÁ

3. PRAZO PARA EXECIJ DO CONTRATO:
4. CONDTçÔES DE PAGÃMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EÍtíPRESA:
6. INFORTIAçOES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

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

quatiÍicâçâo)

4t
ro9
w4

I



Çt
ccl

:ü --f-
EsrADo Do MAMNILí0

CALíABA LraNICIp.lL DE 9ío BERNARDo
CNPJ: 07-ó29 520,0001-A7

Rua Coneso \esíor n2t5-Cenio. ('Ep: 65.55Lma
Sào Be údo,MA

pREGÃo PRESENctAL No oo7/20í9 - cpL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO No _/20í9

TERi'O DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRÂM A CÂÍúARA MUNtctpaL DE
SÃOBERNARDOEAEMPRESÂ
:::;t.-.::.-...... .:a.j:t PARA LOCAçÂO DE
vEtcuLo TNTERESSE DA CÂMARA
MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo/i|A.

A CÂMARA irUNtctpAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoâs Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Coneqo Neslor
no21s-Centro, CEPi 65 5SO-OOO. São Bernardo/MA, doravante ãestonada
CONTMTANTE, neste ato representado pelo prêsidente o Sr. gEnl,lAAóO jO§É
TRIBUZI DE CARVALHO, brasiteiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
portadoÍ do CPF n' 

-- 
e RG no _, doravante denominada

simplesmente CONTRÂTANTE, e a empresa _inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídaca - CNPJ do túinisterio-ãã-Fããnda sob o n"
estabelêcida (insêrir endêreço complêto), neste ato denominada CONTRATÃõÃ
.epresêntada por (inserir o cargo), seôhor(a) (qualificaçâo do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de pessoa Fisica _ CÉF, soO ã_, portãdor do R.G.

1i __!e. acgrOo com a repíesentação tegat que the e outorgeda por _(inserirqual doa instrumentos: procuração/contrato sociaUestâtutõ sociat) nSSOLVEU
cereorar o presente Contíato decorrente da licitação na modalidade prêgão
Prêsencial n.o /20í9lCpL e do proc6sso Admínistrativo n.o 00í/20í9, c;m
Íundam-ento da Lei n. 8_666. dê 21 de junho de 1993, da Lei n. 10.520, de t Z a.lrtt o
de 2002 e na Lêi no 8.078, de 1990 - Código de Dêíesa do Consumidor, mêdiante as
seguintes cláusulas e condiçôes:

1. cúusuLA pRtitEtRA - oBJEÍo

í.í. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de pessoa iurÍdicapara Locaçâo dê Vêiculo pârâ utili2âção pêle Câmâre Municipal de SãoBernardo, conforme especificaçôes e quantitativos estabelecidos;o Edital dopr6gâo tdentúicado no píeámbulo ê na proposta vêncedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição_

í.2. DiscriminaÉo do objetol

Ad7@-6t:tÀ-n$tui- #
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c.\PJ: Ai 619 52A,AA01 07
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ITEM UNICO: VALOR ESTIMADO

N' ITEM UNID QTD Unitário Total

0í Tipo de Veículo: (A) - Veículo de serviço
comum (popular), modelo"hatch" ou
'sedan",movido a gasolina ou bicombustível
(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas,
capâcidade para 5 (crnco) pâssageiíos,
incluindo o motorista. Equivalentes aos
Modelos: Palio, Gol, Uno, onix ou Similar.

MÊS 09

VALOR TOTAL R$ ESTIMADOGLOBAL MENSAT-i

vaLoR TorAL R$ Es-tMÀDocLoBAL ANUA[

cúusuLA SEGUNoA - Do vALoR GoNTRATUAL

2.1. O valor do presente contrato é de R$
as despesas que resultem no custo do fomãcinrenio,
transportes, seguros, encârgos fiscais e todos os ônus

estando inclusos todas
tais como impostos, taxas,
diretos e quaisquer oukas

despesas, que incidirem no fornecimento d(s) produto(s).

2.2. O ctonogãína de desembolso seÉ realizado mensalmente no valor de Rg
a partir do recebimento deÍinitivo do objeto, nos termos da alinea

"b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.

2.3. O preço pelo qual está sendo contratado o objeto deste ajuste será fixo e
irreâj ustável.

cLÁusuLA TERcEtRA - DAS oBRtcAçÕES DA coNTRATADA

3 1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, de acordo com as
oerermrnaçoes contidas no projeto Básico, ANEXO ldo pregáo no _l2l1g _
CPUCAMARA e dâ proposta vencedora, que integram este Coniià1o'ind-"penaent" Oe
transcriçâo.

3.2. Constituem aindâ obrigações da CONTRÂTADA:

a)- Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da
Câmara.

b) Cumprir os horários e todos os trechos do itinerário fixados pela Cámara.

c) Responder poÍ sr e por seus prepostos, por danos causados a Câmara ou a
lercerros por sua culpa ou dolo
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ESTÀDO DOLL4MNHÃO
CÁMATU NUNICIPAL DE SÃO EESNABDO

cNPJ. A7-629 52Ai0001-07
Ruo Coreso liestor 2t5-Centrc. CLP: 65.550-0A0

São Eerna o'MÁ

d) Cumprir poÍtarias e Resoluções da Câmara.

e) Submeter os veículos a vistorias técnicas quando determinadas polo órgão de
transito município.

0 Os veículos deverão trâfegar sempre com a devida documentação (Sêguro
Obrigatório pago, Licenciamento pago, lpVA pago).

g) Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança.

h) Cooperar com a Íiscalizaçao da CONTMTANTE.

i) Manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço por outro
sempre que se Íizer necessário.

j) Responder por si e por seus prepostos, por dânos causados ao l\runicipjo ou a
terceiros por sua culpa ou dolo.

k) Comunicar a Câmara, no prazo máximo de 4g (quarenta e oito) horas que antecede
o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibalitem o cumprimento do
prazo de enlrega prevasto.

3.3. A CONTRATADA terá prazo de 4g (quarenta e oito) horas para entrega dos
documentos atualizados à Câmara quando esta formalizar o pedido.

3.4. Caso o(s) não corresponda ao exigido no Edital, a CONTRATADA deverá
providenciar, no prazo de até 05 (canco) dias úteis, a sua substituição, visando ao
atendimento das especiíicaçôes, sem prejuízo da possibilidade da incidência das
sanções prevlstas no Editat, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA . DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE:

4.1. O CONTRATANTE fica obrigado aj

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos
quantitativos e qualitativo, anotando em regisiro próprio as áhas detectadas e
comunicando as ocorrências de qualquer fatós que, a seu critério, exija; medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

b) Efetuar o pâgamento à CONTRATADA, de acordo com as condiçôes de preço e
prazo estabelecidos neste Contrato:

c) Designar Gestor para acompanhar e fisc€lizar o Contrato;

d) Proporcionar todas as condiçôes para que a CONTMTADA possa desempenhar
os trabalhos dentro das noímas do conkalo.

tl
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EsrADo Do tíAMNflÀo
CÁITAM MIJNICIPÁLDE §io BDRNÀRDo

C.\PJ: 07 -629 5 20/A00 I -07
Rra Co@Eo iestor no2lrcehttu. CEP: 65 550-000.

Sõo Aernü.lo/MÁ

suLA QUTNTA - DO AeSrOn oo cottrnlro
5.'1. A Presidência da Câmara lrunicipal, designará o gestor do contrato, que será o
responsável pelo acompanhamento/supervisâo do fiel cumprimênto do objeto
contratual, e adotará todas as providências cabíveis e necessárias para a
manutençáo da regularizaçáo na prestação dos serviços credenciados.

5.'l.'1. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a exêcuÉo do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do reprêsentante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo Éábit para a adoÉo das
medidas convenientes.

5.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este
item não excluem a responsabilidade da Contraiada e nem ôonfere à Contratante
responsabilidade solidária, inclusive pêrante teíceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execuçáo dos serviços contratados.

5.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no lodo ou em parte, os
seryiços ora contratados, prêstados em desacordó com o presente Contrato e o
Edital que o originou.

cLÁusuLA sExra - Dos pRÂzos E coNDtÇôES Do coNTRATo

6.1. O Prazo de vigência do Contrato será de 09 (nove) meses, contados da datade sua assinatura. podondo ser prorrogado de comum acordo entre as panes nos
termos do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo seu prezo de êxecuçâo dê acordo com as
espôcificaçÕes do Termo de ReÍerência (Aneio l).

cúusuLA sÉTt A - Do pAcÂtrlENTo

7.1..Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com os servtçossolicitados pelo setor responsávet deste órgão, e devidamentà prãstáãos ã-atestaOospela comissão. ou seia, só serão pagos os serviços dêvidamente prêstêdos
noepenoentemente do valor total empenhado, mediante a apÍesentação da Fatura eNora Frscat, atestados pelo §etor responsável, acompanhadas das CertidôesNegativas de Débito quando da habititação.

7.2. 
-O_pagamento sêrá mediante crédito bancário efetuado na conta corrente daGONTRATADA no prazo máximo de 30.(rrinta) dias a coniJiã" à1tã1"ip"ã"unt"çao

da Nota Fiscat devidâmente atêstadâ pêtô seroi ..sponsár.t dã óirriníiirie.
7.2.1. Os pagamentos realizados com atraso seÉo atualizados monetariamente, até adata de suâ liquidação, observada a variação do lcpl/. A título de mora, ospa-gamentos poderáo ainda ser acrescidos ainda de juros oe o,s1mãà pã, l"nto) 

"omês ou frações (pro râta die).
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7.2.2. Em çaso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contrado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

7.3. A CONTRATANTE se reseÍva o direito de descontar do pagamento devido à
CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive relacionados com- mulias, danos e
prejuízos contra terceiros.

7.4..Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação íinancejra em virtude d€ penalidade ou
rnaormptenctâ contratual, ou ainda, quando a empaesa deixar de apresentaÍ os
documentos discriminados no subitem 6.1. Desta clausula.

7.5. PoÍ ocasião do pagamento a CONTRATANTE efetuará as retenções
determinadas em lei.

7.6 .Caso a CONTRATADA sela optante pelo Simptes e pretenda utilizar_se da
lp-o!.-s-1d" não-retenção prevista no inciso Xl do art. 25 da instruçáo Normativa n.o
306/2003 da Secretaria da Receita Fedêral, deverá apresentar, j;ntamente com a
Nola Fiscal, declaração nos moldes preconizados no art. 26 daqued reg;lamento.

7.7. Os preços firmados neste Contrato não seráo Íixos e irreajustévejs consoanle
dispõe a Lei.

9!4US LA otrAvA - DA SUBCoNTRAçÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNC|A
DOS DIREITOS E OBRIGAçÕES CONTRATÚAIS

8.1.. A. CONTMTADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o obteto destecontrato. bem como cedé-lo ou transten_lo, no todo ou em parte.

9!fq9u!A NoNA - DA ALTERAÇÂO DA QUANIDADE Dos OBJErosCONTRÂTADOS

:]_________________;19_9!IMTADA 
Íica obrigada ê aceitar, nas mesmas condiçôes contrêtadas, os

:".1sj)lao: ou supressões que se Íizerêm necessários ao objeto, a criterio exclusivoda CONTMTANTE, até o timite de 25% (vinte e cinco pol. ààitoj Jo ,àiáâr"rir"oo
do contrato.

9.2- Eventual alteraÉo será obrigatoriamênte formalizada por meio de Termo Aditivoao presenle conkato, respeitadas as disposiçôes da Lei Federal no S.666/9 -

cLÁusuLA DÉctMA - Do tNAD|MpLEMENTo E saNçôEs
'10.'1 Em caso de atraso tntusliíice.t., na prestaçáo do serviço ou pela inexecuçáo
das condiç_ões estabetecrdaé, ou execuçáo insatisifatoria do seriiço, 

"tiã"ã". 
ãri""0",ê outras fathâs sujêitar-sê-á a cONTRA1AoI as segrri;tás penàiJ"d.r"-' -
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10.1.'1. Advertência por
obrigações assumidas e
corÍeções;

escrito sobre o descumprimento dJ contratos e outãã
a determinação de adoção das necessárias medidas de

'10.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,370 (três décimos por cento) por dia, até o 30 (kigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do Íornecimenlo não realizado:

b)-2070 (vinte por cento)sobre o valor do fornecjmento não realizado, no caso superior
a 30 (trinta)dias, com a consequentê rescisão do contrato.

101.3. .Suspensão lemporária para participar em licitaÉo promovidas pela
PMAAP/ÍIA e impêdimento de contratar com a Administração pública Estadual, pelo
prazo de até 5(cinco)ânos nostermosda lei n 1O_S2O/2OO| e do Decreto Estadual no
24.629, arl.20.

10.'Í.4. lmpedimênto de ticitar e conkatar com a CÂ ARÁ iilUNClpAL DE SÃO
BERNARDO caso a contratada descumpra as condiçóes estabelecidas neste Edital,
apresente declaração falsa, não mantenha a proposta, enseje o retardamento da
execução do objeto contratado, falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se
de modo inidôneo ou cometa fraude Íiscal, pelo prazo áe ate cinco ánoi, enquantoperdurarem os motivos detêrminantes da punição ou até que seja pÍomovida a
reabilitação peranle a própria autoridade que aplicãu a penalidaàe.

í0.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral
de Fornecedor do l\.4unicípio de São Berna.do.

]!,f Se,o valor das muttas nào for pago ou dêpositado na Conta única do Tesouro,Será automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a
CONTRATÂDA vier a fazerjus.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA

'11.1. Ás.despesas com a exêcução do presentê Contrato no exercício de 2019
correrao a conta da seguinle Dotação Orçamentária:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

CLÁUsULA DEcIMÂ sEGUNDA . DA RESCISÀo coNTRATUAL

12 1. O Conkato poderá ser rescindido.

a) nos casos enumerados nos arts. 77 , 7g e 79 da Lei n" g.666/93:

b) amigavelmente, por acordo entre as
CONTRATANTE;

partes, desde que haja conveniêncaa para

EdÚí6,àocM,saM
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c) judicialmente, nos termos da legislãçãolrocessual em v[or-

cLÁusuLA DÉctMA TERCEtRA - DAS NoTlFtcAçÕEs

13.1- Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só pÍoduzirá efeitos
lêgais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro mejo de registro, que
comprove a sua efetivação, náo sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉcIiiA QUARTA - DA PUBLIcAçÃo

14.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário OÍjcial
do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do
art. 6'l da Lei nô 8.666/93.

CúSULA DÉcIiiA oUINTÂ- Do FoRo:

'15.1. Fica eleito o Foro da Comarca em que pertença Sáo Bernardo /[rA, com
rênúncia êxpressa de qualquer outro, por maís privilegiado que sêja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado conÍorme, as
partes, por seus represenlantes legais, Íirmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor ê Íorma, pâra um só efêito, na presênça de 02 (duas) testemunhas
que também os subscrevem.

Responsável Iêgal da CONTRATANTE

TESTEI.4UNHAS:

CPF:

CPF:


