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PREGÃO PRESENCIAL N' /2019 - cPL

i,INUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 0í7120í9

OBJETO: Contratação de sociedade de advogados para prestação de seryiços jurídicos
de atuação consultiva e contenciosa com atendimento personalizado à Câmara
Municipal de São Bemardo/MA.

ORGÃO LICITADOR: Câmara Municipal de São Bemardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: I I2O1g

HORA: min

da Comissão Permanente de Licitaçáo/CPl da Câmara Municipal,
Conego Nestor no215-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA

Pregoeira da Câmara Municipal dê São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA

LOCAL: nâ sala
localizada na Rua
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PREGÃO PRESENCIAL N' /20t9 - cPL

i,INUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No.0í7120í9

A CÂÍUARA MUNICIPÂL DE SÃO BERNÂRDo. inscrita no cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/000'1-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São BêrnaÍdo/MA, por intermédio do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação de Sâo Bernardo, designada pela Portaria no
030/2019, assinede em 02 de janeiro de 2019, e publiceda no átrio l\,Iunicipal no dia 02
de Janeiro de 2019, leva ao conhecimênto dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor prêço por|TEM, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos e em conÍormidade com o disposto da Lei no'10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto no 3.555, de I de agosto de 2000, da Lei Complementar n'
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2001, do Decreto
n" 6.204, de 05 de setembro de 2001, aplicando-se, subsldaariamente, a Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as êxigências estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realização do Pregão terá início às _ horas do
dia _ de _ dê 20í9, devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços
e a Documentação de Habilitação para o objeto deÍinido neste Edital e respectivos
Anexos, ser entregues na GOiTISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL, situada
na Comissão Permanente de Licitação/CPL da Câmara Municipal, localizada na Rua
Conego Nestor n'215'centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bemardo,4úA, na data e hoÉrio
acima mencionados.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitaÉo tem por objeto a Contrataçáo de sociedade de advogados para
prestaçáo de serviços jurídicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimento
personalizado à Câmara Municlpal de Sáo Bernardo/MA, conforme especiÍicaçóes
constantes do Termo de Referência - ANEXO l, partê integrante deste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitaÉo é de RS 87.999,96 (oitenta ê sote mil,
novecentos e noventa e nove rêeig e noventa e seis centavos).

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. PaÍticipaçáo de empresas, cujos ramos de atividades sejam compatíveis com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigêncaas, inclusive quanto à documentaÉo
e requisitos mínimos de classiÍicaçáo das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. Não serão admitidas nâ licitaçáo as empresas punidas, no âmbito da Administraçâo
Pública, com as sanções que abarquem a Administraçâo Pública Municipal prescritas
no aÍt. 70 da Lei Fedêrâl n" 10.520102, bem como os incisos lll e lV do art. 87 da Lei
Federal n'8.666/93.

2.3. Não poderáo pa(icipar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurso de credoÍes, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituiÉo, empresas estrangeiras que não funcionem no país,
empresas que possuam, entrê sêus sócios, servidores públicog da Câmara Municipal
de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou Contratar com a AdministraÇão Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar pela Administração Pública da Cámara Municipal de São
Bernardo. (art. I da Lei Federal n. 8 666/93)

3. DA REPRESENTAÇÃo E Do CREDENcIAMENTo QUANDo DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credênciar-se e, se for o caso,
comprovar a existênciâ dos necêssários poderes pera formulação de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregâo Presencial.

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

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 ao Pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento que o credencie a participâr deste procedimento licitâtório e a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identmcar-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com copaa do
respectivo documento.

3.2.í. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçáo ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, Ílrmada pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para foÍmular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuraÉo, público ou particular, ou Carta CÍedenciâl (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado dê cópia dos seguintes documentos:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, no qual estejam exprêssos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura:

b) Cópja da Cédula de ldentidade ou outro documento oíciat que contenha foto do
representante da empÍesa tnteressada.

3.4. Os documentos de crêdenciamento serão conÍeridos pelo pregoeiro, a cada Sessão
Pública realizada.

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

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

3. /. E iacuttada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representade durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, Íicâ dispênseda
do credenciamento na forma de que trata o subitom 3.1, devendo comprovar esta
qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem 3,3 alinsa3,,a,,o
"b".

3.9. Náo será admitida a partacipação de dois representantes para a mesma êmpresa e
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deveráo apresentar Dêclaraçâo, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 30 da Lei Complemenlar no. 14712001, no caso de microempresa
ou empresa de pequeno porte e tâmbém para as cooperativasl, conforme modelo
constate do Anexo ll deste Edital. A náo entrega da reÍerida Declaração indicará que a
licitante optou por náo utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar no.
147 t2001.

3.10.'1. As ME/EPP/COOP deveráo comprovar a declaração do item anterior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a Cêrtidão de Enquadramento como f,licroêmpresa ou
Empresa de Pequono Porte, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n" 123, de 1411212006, emitada nos termos do art. 8" da lnstrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n. 103. de
30lMl2OO1, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constjtutivo ou ContÍato
Social das proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.

3.11. Os Licitantes deverão apresêntar a declaraÉo exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordem dos Procedimêntos:

3 12.1. A ssssáo do ceÉeme observerá os sêguintes procedimentos:

{t,
\./
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a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificaçáo das Propostas de Preços e Fase de Lances,
e) Do benefício às microempresas e empresas de pêqueno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ÊNVELOPES

4.'1 A Proposta de Preços e os Documentos de HabilitaÇão deverão ser aDresentados
pessoalmente pelo representante credenciâdo, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho
ê contendo em suas partes extêrnas e frontais, em caracteres destacados. além da
razão socialdo Ícitante os seguintes dizeres

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO 12019
oRGÃo LrcrrADoR: coiit§õÃo pERMANENTE DE LtctrAÇÃo - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _/_/2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
OOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 12019
oRGÃo LrctrADoR: coMtssÃo pERMANENTE DE LtctrAÇÃo - cpL
LOCAL; SÀO BERNARDO/MA
DATÂ: _/_/20í I
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO" será rubncado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes.

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CpL (até
vinte e quatro horas antes da realização do ceítame), ou publicáÉo em órgáo da
imprensa oflcial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apreseÍtem irregularidades ou deÍeitos capazes de dificultar o julgamento,
seráo desclassificadas.

li
{ t, / )f
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4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que náo seja o especaÍlcado no preâmbulo do Edjtal.

4.7. lndependentemente de declaraçâo expressa, a simples apresentação da proposta
implicará â submissão às normas constântes da legislaçáo que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa êm papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressôes técnicas de
uso corrente, §em emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as Íolhas pelo representante legal do licitante proponente, oom o
seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregâo, razâo social do proponente, número do CNpJ/[rF, 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
conta corrente para flns de pagamento;

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

c) DescriÉo completa do objeto da presente licitação, com indicâçâo do LOTE e ITEM
cotados, em conformidade com as especificaçôês do TeÍmo de Referência - ANEXO
I deste Êdital;

d) Preço unitário e o valor total dâ 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 validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sêssão de abertura dos Envelopes;

g) Plazo de execução: de acordo com Termo de Referência.

9.1) Após a solicitaçáo de fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder â entrega
dos itens constantes na mesma! em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias
consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitedo.

5.2. Náo será admitada cotação distinta prêvista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentaÉo da Proposta implicará na plêna aceitaçáo, por parte do licitante,
das condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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5.5 O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidedes do Decreio
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiÍetos omitidos da proposta ou
inconetamente cotados, seráo considerados como inclusos nos preços, não sendo
consaderados pleitos de acrêscimos, a esse ou qualquer título, devendo os servtços ser
fornecidos sem quaisquer ônus adrcioôats

6. OO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Seráo proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apÍesentarem as propostas
de menor prêço global por ITEM e todas aquelas apresentadas com preços até íO%
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescêntê, para que os representantes
lêgais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

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

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

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

6 5. O empâte entre duas ou mais proposlês de preço, será resolvido por sorteao em ato
público. com a participação de todas as trcitantes.

6-6. Encenados os lances, as propostas de microempresa e de empresas depequeno porte que se encontrarem na fâixa até Solo acima do menor pieço serâo
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na lrdem de classificâçáo. uma na falta da outra. para Íaze; uma únrca e
utlrma oterta. tnterior â da primeira colocada, visando o desempate

6.6.'1. Aplice-se o disposto neste atem somente no ceso da proposta inicialmente maas
bem classificada náo ter sido apresentada por microempresa o, erpr""J d" p"qr"no
porte.

6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma últimâ oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situaçáo em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado
para a contrataÇão, será adjudiÇado em seu ÍavoÍ o objeto deste pregão;

6-6.3 i,,Jão sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classiÍicada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescenGs que porventura se enquadrem na situaçáo descrita nesta condiçáo, na
ordêm classificatória, para o exercício do mesmo direito;
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6.6.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresâs de pequeno porte quê se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição,
o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocândo automaticamente a vencedora para
apresentação da oferta final do desempatei

6.6.5. O interessado que náo apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
Complementar no 14712001 ;

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

6.7. Aoós a fase de lances. será encenada a etapa comDetitiva e ordenadas às ofertas.
exclusivamenle pelo critério de menor DÍeco qlobal por lTE .

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

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o pregoeiÍo
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classiÍicação, até a apuraçáo de uma
proposta que atênda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor nessa fase

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

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, arustada ao lance final, deverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 48 (quarenta ê oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.12. Seráo desclassificadas aquelas propostas quei
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itens ê valor global;

6.12.2. Não atenderem às exigênciâs do presente Edital e seus Anexos;

6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultaÍ o julgamento;

6.12.4. Que contenhâm preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
âqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentaÉo
que comprove que os custos sáo coerentes com os praticados no mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceatável ou se a respectiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a sua
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aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às
condiçôes deste Edital.

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

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

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

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, c.rso sejam solicitados, deveÍão ser
encaminhados ao órgáo licitante.

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

6.16.4. O Prêgoêiro podêtá fi\at pêzo pa.a o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total oÍeÍtado for aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valorês estimados pelo ÓRGÁO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.

6.16.5. Será desclassiÍicada a proposta que não coÍigir ou não justificar evêntuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

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

a) Como limite máximo o valor global Íinal ofertado, desde que os preços unitáúos finais
sejam menores ou iguais aos preÇos unitários da proposta inicial;

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

c) Para flns 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.
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7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação de Habilitaçâo deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no itêm
4.í deste Edital.

7.'1.1. As declaraçóes e outros documentos julgados necessários à habilitaçáo,
produzidos pelo próprio licitante, deverâo conter data, identificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. Encetrada a etapa competativa e ordenadas as oÍertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaÉo do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaÉo ou inabilitaÉo.

7.3. A participaÉo no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
â documentaçâo comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

7.3.'1. Habilitação Jurídica, que será compíovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registrâdos, êm se tratando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade porações, acompanhado dos documentos de eleiçáo de seus atuais
administradores;

c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretona em exercício,

d) decÍeto de autorizaÉo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiÍa em
Íuncionamento no Pais e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamênto expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentaçáo dos
seguintes documentos;

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

b) Prova de inscÍição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, perlinente ao seu Íamo de atividade ê
compatível com o objeto contratuali

7.3.2.1. Ptoua de Íegularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Federal: apresentaçáo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a TÍibutos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidáo Conjunta Positiva com efeito
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negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuiÇôes 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 alinea c.'1, apresentar
as seguintes certidões conjuntamente, desde que tenham sido expedidas até o dia 2 de
novembro de 2001 e estejam dentro do prazo de validade nelas indicados: Certidão
Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeito negativo referente â Contribuaçáo
Previdenciária e às de Terceiros, expedida pelâ Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da Uniáo, ou Certidão Conjúnta Positiva com efeito negativo, expêdida pela
Sêcrêtâria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentaçáo da Certidão Negativâ de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com eÍeito de Negâtiva, do lmposto sobre Operaçóes
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pelâ Secretaria de
Estado de Fazenda, ou, se íor o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em
razáo do objeto social, está isento de inscriÉo estadual;

c) Fazenda lúunicipal: âpresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efêito de Negativa, do lmposto sobre ServiÇos
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se Íor o caso, certidâo comprobatória de que o licitante,
em razão do objeto social, está isento de inscÍiÉo municipal;

d) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistêncie de débitos inedimplidos perantê a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3. As microempreg3g e empresas de pequeno poÉ6 deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovaçáo de regularidade Ílscal relacionadas
no itêm 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente fordeclarado o vencedordo certame, prorrogávelpor igualperíodo, a critério
da administraçâo pública, para a rêgulârizaçâo da documentaçáo, pagamento ou
parcelamento do debito e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com
efeito de certidáo negaliva (aí1. 42, §1", LC í23106).

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

7.3.3.2. A não-regula.izaçâo da documêntaçâo, no prazo prevasto neste item 7.3.3,
implicará em decadência do direito à contrataÉo, bem como a aplicaçáo da suspensão
de licitar e contratar com a Administração pelo período de ate 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administraçâo convocar os licitantes rêmanescêntes, na oÍdem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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7.3.4. QualiÍicâção Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentação dos §eguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício socaal, já exigiveis
e apresentados na Íorma da lei, vedados a substatuição por balancetes ou balãnços
provisórios, em que estejam registrados os valores do átivo circulante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC) igualou;uperior
a 01 (um), indicados pêla licitante.

a.1) As licitantes que apresentarêm resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
índices referidos acima, deverão comprovar o capital minimo ou património'liquido jgual
ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contrataÇão.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor indavidual (art. 1gda LC 12312006..c1c aÉL.1.j79, s 2" CC) e as Micro e pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitaçóes cujo os objetos selam paia o fomecjmento para
pronta entrega ou para tocaçáo de materiais (aÍt. 3o do Dàcret'o Federal no 6.204l2d01).

a.3) As empresas com menos de um exercício Íinanceiro devem cumprir a exigência
deste subrtem mediante a apíesenlaçáo do Balânço de Abeítura, acompànhado do
tsaranço patnmoniat e da Demonstraçâo do Resultado levantado com base no mês
rmedratamente antenor à data de apresentação da proposta.

a.4) Serão consideÍados aceitos como na forme da lei o balanço patrimonial e
demonstraçóes contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário Oflcial ou;
ll Publicados em jornal de grande circulaÉo ou:
lll. Regrstrados na Junta ComeÍcralda seàe/domiciÍo do licttante ou;
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Juntà ó;merciat da sede oudomicílio da licitante, na forma da tN no 65 do Departamento úacünãiãã À"gistro oo
Comércio - DNRC, de 1o de agosto de 1997, art. 60, acompanhada oÀrigaioria,;ente OosTermos de Abertura e de Encerramento. euando for apiesentaáoó o-rig;ai Jo oiario,pára cotejo_pelo Pregoeiro e Equrpe de Apoio. Íica drspensade a- inclusão, na
documentação. dos Termos de Abertura e de Enceíramento do Livro em questão.

Y ^:l.,lgT1 
Púbtico de Escnturaçáo Digitat _ Sped - Contábit (Decreü ieaerat no

6.02212001); nos termos do ârt. 20 da tnstrução Normativa RFB nd 78712001, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente asstnados, na forma do § 50 do art. 10
de lnstruçáo Normativê ONRC no ,l07/2008

b) Certidâo Negativa de Falência ou Concordata (Recuperaçáo Judicial ou
Extrajudicial), expedida peto distribuidor da sede da pessàa luiiOiiá, àorn àata nao
êxcedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da daia de apresentaçâo da proposta
de preÇo.

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

-J
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a)ÂTESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito públaco
ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compativeis com o
objeto deste pregáo.

7.3 6 DeclaÍaçâo UniÍicada que constará

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partar dê quatoze anos, de conformidade com o disposto na
da Lei Federal nô 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) DeclaraÇão de superveniência de fato impeditivo da habilitaçáo neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha â ser contratado.

c) Declaraçâo de elaboraçâo independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou não lúE/EPP/COOP.

7.4. A apresentaçâo do Certiflcado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3,1 ("a", "b", "c" e "d")e 7.3.2 ("a" e "b").

7.5. Não haverá apresentaçáo de amostra prévia ao contrato.

7 6. Nâo sêrãô âcêitos protocolos de êntrêgâ ou solicjtâção dê documêntôs êm
substituiçáo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentação de habilitação nâo estiver completa e correta ou contraraar
qualquer disposativo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8 Sob pena de inabilitaçáo, os documentos apresentados deveráo estar em nome do
licitante, com indicaçâo do número de inscrição no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveráo ser entregues
acompanhados da traduçâo para língua portuguêsa, efetúada poí tradutorjuramentado,
e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e
documentos.

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

7.í'1. Em se tratando de Íilial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade Íiscal
deverão estâr em nome da Íilial, exceto aqueles que, pela própria natureza, sáo emitidos
somente em nome da matriz.
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7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderâo ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticâda por meio dê
cartório competente, ou publicação em órgáo da imprensa oÍjcial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entregues em outros setores que náo seja o especiÍicado no
Preâmbulo do Edital.

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

7.'15. A declaraÉo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquêdrêmento como microempÍesa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste EdÍal

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓR|O

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitâr esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregáo até 02 (dois) dias úteis ântes da data ílxada para recebimento
das propostas.

8.1.1. A apresentaçâo de impugnagão contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser entregue
diretamente na coMtssÃo PERMANENTE DE L|CITAçÃO - CPUPMÂAP, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, náo tendo eÍeito
suspensivo.

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

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

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

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

9. DOS RECURSOS

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

,1
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9.2. A falta de manifestaçâo imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessáo deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaÉo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) HabilitaÉo ou lnabilitaçáo da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da maniresta intençáo de rêcorrer por paÉe de algum
dos conconentes, ficam desde logo intimâdos a epresêntâÍem contra razões também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, §endo-lhes a§segurada vista imediata dos autos.

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

9.6. Se nâo reconsiderar sua dêcisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideraÉo do Presidênte da Câmara Municipal de São Bemardo,
que profeÍirá decisão deÍinitiva antes da homologação do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatâda a regularidade dos atos
procedimentais, o PÍesidente da Câmara Municipal dê São Bernardo poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contrataçáo com a licitante
vencedora.

í0. DA HOüOLOGAÇÃO E CONTRATAçÃO

10.1. Adjudicado o objêto da licitaÉo à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar este procedimênto licitatório e determinar a contrataçáo
com a licitante vencedora.

10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a câmara Municipal do
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ÂNEXO lV, adaptado
à proposta vencedora, sob pena de decair o diÍeito ao serviço, sem prejuizo das sanções
previstas no artigo 81 da Lei n.8.666/93.

10.3. O prazo da convoÉção poderá ser prorrogado uma vez, por igualpeíodo, quando
solicitado pelâ licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocora motivo
justiÍicado e aceito pela Administraçáo.

10.4. Quando a convocada náo assinar o Contrato no prazo e condiçóes estabelecidos,
o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus
Documentos de Habilitaçáo, devidamente atualizados, nos termos do item 7 deste
Edital, em sêssão pública, a sê realizar em hora e local previamente informados, na qual
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o Pregoearo examanará a oíerta subsequente, verificendo a sua ac€itabilidade e
procedendo à habilitaçáo do proponente, na ordem de classiÍlcação, e asstm
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
rêspectivo licatante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame.

10.5. A recusa injustificada dâ licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracteriza o dêscumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidadês legalmente estabelecidas.

10.6. O proponente que vier a ser contratado Íicará obrigado a aceitar, nes mesmas
condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressôes que se Íizerem necessário, até
25ôlo (vinte e cinco por cento) do vâlor inicial atualizado do Contrato.

10 7. A homologaÉo do resultado desta licitação nâo implicará em direito à contrataÉo.

1I. DAS CONDIçOES DE PAGAMENÍO

'11.'1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmera irunicipal de
Sâo Bernardo, mediante a apresentaçáo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidôes Negativas de Debito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

11.2 Não serâo efetuados quaisquer pagamentos ênquanto perdurar pendência de
liquidaçáo de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

12. DOS PRAZOS E CONDTçÔES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTMTADO

12.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência até 3lt1Z2Oj9
contados à partir da assinatura do contrato.

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

12.3. Íoda prorogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorazada pela Câmara Municipal de Sáo Bemardo, devendo a solicitaÉo ser
encaminhadâ ate 15 (quinze) dias anteriorês ao vencimento do prazo de êxecuÉo
estipulado.

í3. DAS SANçÓES AOMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustificâdo na execução do contrato ou pela inexêcuÉo das
condiçôes estabelecidas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos,
omissôes e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRAÍADA às seguintes penalidadesi

'131.1. AdveÉência por escrito sobre o
obrigaçóes assumrdas ê a determlnação
correçôesi

descumprimento de contratos e outras
dê adoçáo das nêcessárias medidas de
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13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

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

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

'13.1.3. Suspensão temporáÍia para participar em licitaçáo promovidas pela Câmara
Municipal de São BeÍnardo e impedimento de contratar com a AdministraÉo Pública
Municipal, pelo prâzo dê até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8.666/93.

13.1.4. Oeclaraçáo de inidonêidade para participar de licitação e assinar contratos com
a
AdmanistraÇáo Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até
cumpÍa as condições de reabilitaçãoi e/ou

13.1.5. lmpedimento para participar de licitação e assinar contratos
pelo prazo de ate 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro
por igual prazo.

que o contratado

com o Município
de Forne@dores

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro ceral
de Fornecedores da Câmara Municipal de Sâo Bernardo.

13.3. Sê o valor das multas não for pago ou depositado na Contâ única do TesouÍo,
será automaticamente descontado de qualquerfatura ou crédito a que a CONTRATADA
vier a fazer jus.

14. DA DOTÂçÃO ORçAÍÚENTÁRh

14.1. As despêsas com a execução do presentê Contreto no exercício de 2019 correrâo
à conta da Dotaçáo Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3 90 39 00

í5. DAS DTSPOSTçÔES GERArS

15.1. O presente Editale seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de trenscriçáo.

15.2. E facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligêncie destinada a êsclarêcêr ou complêmentar a instruçâo do
p.ocesso, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública; e ainda:

15.2.'1. Solicitar aos setorês competentes a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisóes;
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15.2.2. No julgamento das propostas e da habilataçáo, sanar er.os ou falhas que nâo
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídicá, mediante
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados: e

15.2.3. Relevar omissões puramente Íormais observadas na documentaÉo e ne
proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e náo comprometam a lisura da licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relaçáo a eventuais dúvidas ne
interpretaçáo do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissâq Permanente de Licitação - CPL da Câmara llunicipal de
São Bêrnardo, por e-mail no endereço eletrônico col.seobemardo(Aomail.com, ou
entregue diretamente na própria Comigsão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das
08r00 às 11r00 horâs, obedêcidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas em consideraÉo pelo Pregoeiro, qualsquer consultas, pedidos ou
reclamaçôes relativas ao edital que não tenham sido formuladas ate 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recebimento dos envelopesi

b) Em hipótêse alguma serâo âceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mâil.

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

'15.4. Fica assegurado à Câmara Ííunicipalde São Bernardo, o direito de, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presente
licitaçáo, dando ciência aos participantes, na forma da legislaçâo vigente.

15.5. Os proponentes são responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer íase da licitaçáo.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessâo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelêcido, desde que não hajâ comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Câmara iíunicipal de São BernaÍdo.

158. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferiçáo da sua qualiÍicaçâo e a
exata compreensáo da sua proposta, durante a realização dâ sessâo públicá de Pregão.
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15.9. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicaçáo na lmprensa Oficial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justiflcado, dando ciência aos participantes, na forma da
legislaçáo vigente.

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

15- 11. Os proponentes sâo responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licilação.

15.12- Aos casos omissos aplicar-se-áo as demais disposições constantes da Lei
Federal no 10.520/2002 e subsidiariamente da Leino 8.666/93.

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

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposiçáo dos interessados na Comissào
Permanente de Licitaçáo - CPL, localizada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEP:
65.550-000, São Bernardo/lrA, de segunda à sexta-fêira, no horário das 08:00 às '11:00

horas, onde poderáo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de RS 30,00 (trinta reais), realizado exclusivamente através de
Documento de AnecadaÇão Municipal - DAM.

15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereÇo em que receberá
notificaçâo e ainda comunicar qualquer mudânça posterior, sob pena de r€putar-se
válida a notificaçáo encaminhada ao endereço fomecido.

15.16. São paÍtes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial
ANEXO lll - Modelo de DeclaraÇáo
ANEXO lV - Modelo de Proposla Comercial
ANEXO lV - Minuta do Contrato
ANEXO Vl - Declaração de ConÍdencialidade e lmpârcialidade

São Bernardo (MA), _ de de 20'19.

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira Oficial

Càmara Munictpal de São BeÍnardo/MAda
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcIA

Oí - OBJETO:

1.1. Contratação de sociedade de advogados para prestaçáo de serviços
jurídicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimento personalizado à Câmara
[4unicipal de São Bemardo/irA.

02 . JUSTIFICATIVA:

2.'1. O presente Termo de Referência tem por escopo a realjzaçáo de
licitação, visando contratar serviços proflssionais advocatícios para atuação consultiva
e contenciosa, sem exclusividadê, para patrocínio de demandas administrativas e
judiciais de interesse da Câmara Municipal de São Bernardo/MA, complementando as
atividades da assessoria juridica comissionada já existente, sendo seus serviços e
atuaçâo submetidos à gerencia da Presidência da Câmara de Vereadores.

2.2. A contratação de um serviço jurídico especielizado visa um melhor
funcionamento da máquina Administratjva, tendo assim uma mão de obÍa qualificâda
para que se possa obter melhoÍes resultados nos procedimentos administrativos da
Câmara Legislativa.

2.3. Considerando que os princípios constitucionais basilares da
Administração Pública devem ser observados e obedecidos portodos os entes públicos,
de acoÍdo com a interpretação dos artigos 131 e 132 da Constituiçáo da República
Federativa Brasileira, constitucionalmente foi regulamentada a cârreira dos Advogados
Gerais da Uniáo e Procuradores dos Estados e Municípios, sendo omissa quanto à
Procuradoria l\runicipal. Assim sendo, cabe cada ente municipal legislar e regulamentar
sobre o tema.

2.4. No presente caso, a Câmara Legislativa Municipal, como muitos
outros Câmaras de vereadores, apesar de possuir no seu quadro organizacional a
assessoria em cargo de comissâo, a mesma não dispõe em sua estrutura suporte
necêssá.io em quântidede ê qualiÍiceção de profissionais para atender e demanda de
consultiva e contenciosa; especialmente a quantidâde potencial de lides, que possam
envolver ações não somente na sede do Municipio, mas também em outras comarcas.

c /'/ 2z/Í
/{5j
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03 - DAS ESPECTFTCAÇÔES DO OBJETO

3.'1. Pessoa jurídica: com
Contenciosa, pa.a a prestaçáo dos serviços
Juridica

experiência na área Consultiva e
de Consultoria Técnica e Assessoria

3.2. Especialização: o escritório deverá ser especializado na
prêstação de serviços de Assessoria Jurídica a órgãos públicos, o que será comprovado
mediante demonstraÉo de expeÍiências anteriores através de Atestado de Capacidade
Técnica.

3.3. Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipe técnica
com especialização em Assessoriâ Jurídica a órgãos públicos, devendo o Escritório
dispor de pelo menos: a) 01 (um) deles pós€raduado em pelo menos uma das
seguintes áreas: Direito Público, Direito Civil ou Direito Processual Civil, e; b) 01 (um)
com experiência como Controlador ou Pregoeiro ou Assessor Jurídico ou Gestor de
Contratos ê Convênios na Câmara do responsável técnico. Os integrantes da equipe
técnicâ deverão possuir vínculo formal com o Escritório prestador, seja como, sócios,
empíegados, associados ou autônomos.

3.4. A pessoa jurídica deverá ter Registro na Ordem dos Advogados
do Brasil, SeÇáo do Estado do Maranhão, incluindo também os membros da equipe
técnica.

4. DELIMITAçÁO DO OBJETO

4.í. OESCRTçÃO SUMÁRtA DAS ATRTBUTçÓES

4.1 1. Supervisionar, coordenar, orientar e executaÍ atividades inerentes à
representagão judicaal e à consultoria jurídice da CMSB.

ITEM oEscRrÇÃo
QUANT.

VALOR MENSAL
ESTTMAOO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIÍrlADO (R$)

01 Contratação de sociedade de advogados
para prestâçáo de serviços jurídicos de
atuação consultiva e contenciosa com
atendimento personalizado à Câmara
Municipal de São Bernardo/MA.

't2 7.333,33 87.999,96
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4.2. DESCRTÇÃO ESPECiFTCA:

4.2.1. Emitir pareceres jurídicos sobre a legalidade dos atos administrativos e direitos e
deveres dos servidores da CMSB| - prestar assessoria à Mesa Diretora e às diversas
unidades organizacionais da CMSB, com relaçâo à juridicidade das proposiçóes e
projetos legislativos; - Conhecer a juíisprudência administrativa e a legislação da
Cl\rSB; -AcompanhaÍ a adoção ou revisão de procedimentos de normas constitucionais
e regimentais; - Anâlisar documentos e processos, emitindo parecer jurídico, - Prestar
orientaÇão quanto à legalidade e constitucionalidade das matérias de sua área de
atuação; - Examinar êxpediêntes e processos, instruindo-os, exarando pareceres e
despachos técnicos, em conformidade com as normas e regulamentos; - Elaborar em
equipe multidisciplinar pÍopostas de políticas, diretrizes, planos de ação e projetos

relativos à unidade organizacional; - Auxiliar as comissóes e grupos de trabalho
relativos a assuntos técnicos de sua área de atuação no âmbito da CMSB; - Executar
outras atividades correlatas de mesma natuÍeza e grau de @mplexidâde; - Auxiliar no

exame da conformidade legal dos contratos, convênios, acordos ou ajustes que

interessem à CàmaÍa opinar, pedagogicamente, em auxilio à Assessoria Jurídica da

Câmara, sobre providências de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público e
pela interpretaçáo das leis vigentes no que tange a licitação e contratos; - Auxiliar de
modo técnico a Assessoria JurÍdica da Câmara e a CPL a fim de que estâs possam

acompanhar, supervisionar e controlar de acordo com os princípios da moralidade,

legalidade, publicidade, impessoâlidade e razoabilidade dos atos da Presidência e a

defesa dos interesses legítimos da Câmara

5. DA EXECUçÀO DOS SERV|ÇOS E SUBCONTRATAÇÀO:

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

subcontrataçáo) por profissionais especializados na área jurídica concemente ao direito
público, direito administrativo e subáreas como controle, accountability, compliance,
prestaçáo de contas, governança e gestão da Cámara, licitaçóes e contralos; à ser
exêcutado na sede da Câmara lúunicipâl prêsencialmente, com atuaçâo complementar
na sede de seu estabelecimento, com a panicipação direta dos servidores envolvidos.

5.2. Quando da contratação, deverá ser signatário de termo de conÍidencialidade dâs
infoÍmações.

5.3. A Contratada é responsável quanto a oriêntaÍ e realizar as atividades de acordo

com os ordenamentos juridicos, mas caberá aos agentes da Câmara executar de forma

andependente, âutônoma em especial a autoria de documentos, as§im como as tomadas
de decisões.

5.2. A Contratada náo poderá subcontratar tarefas relativas aos serviços contratados.
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6. DA OUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

6.1. Para fins de comprovação de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos
trabalhos propostos, deve-se exigir comprovação, por parte do licitante, de dispor de
uma êquipê técnica Çom especielizaÉo em Assessoria Jurídica a órgâos públicos,

devendo o Escritório dispoÍ de pelo menos: a) 01 (um) deles pós-graduado em pelo

menos uma das seguintes áreas: Direito Público ou subáreas, e; Os integrantes da
equipe técnica deverão fazer parte do quadro permanente da contratada, isto é, possuir
vinculo Íormal com o Escritório prestador, seja como, sócios, empÍegados, associados
ou autônomos-

7. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA:
7.1. Executar os serviços contratados com zelo, de íorma a cumprir com todas as suas
obrigaçóes e a íinalidade da contrataçáo;

7.2. SeÍ a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos,
excluída a Câmara de quaisquêr reclamações e indenizaçôês;

7.3. PÍestar os serviços nos prazos deÍinidos pelo soliÇitante e a partir do recebimento
da Nota da ExecuÉo de Serviços e de acordo com as especificaçôes do presente
Projeto Básico;

7.4. Responsabalazar-se pelos dânos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrêntes de sua culpa ou dolo, quando da Execuçáo dos Servtços em
apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalazação ou
o acompanhamento pela CONTRATANTE.

7.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusivê aos decorrentes de servaços ou aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis
nos PÍazos da garantia.

7.6. Prestar todos os esclarecimentos que foÍem solicitados pela CONTMTANTE,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a Íespeito da qualidade do
sêrviço.

7.7. Cumprir com as demais imposiÇões do instrumento convocatório;

7.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
peÍfeita ordem e funcionamento;
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7 9. Comunicar à CONTMTANTE, por êscrito, qualquer anormalidade no serviço e
prestar os esclarecimentos necessános,

7.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execuçâo do contrato, salvo com
prévia e expressa autorizaçâo da Contratante;

8. DAS oBRtcAçÕEs DA coNTRANTE:

E1. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da
CONTMTADA encaminhando os documentos necessários à adequâda rêalizaçâo dos
serviços.

8.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela admlnistraÉo no
prazo estabelecido neste Projeto Básico;
8.3. Rêpassâr todas as informaçóes necessárias para a prestação dos serviços, objêto
deste Projeto Básico;

8.4. lnformar ao licitante sobre novas oconências relacionadas com a execução dos
serviços, e dilagenciar nos casos que exigem providências corretivas;

8.5. Fiscalizâr e âcompânhar a execueáo dos sêrviços.

8.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos â execução do contrato, em
especial, na aplicação de sanÇóes e alteraÇões do mesmo.

I7. Fomecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realizaçáo dos
fornecimentos;

8.8. Conferir toda a documentaçáo técnica gerada e
do objeto, êÍetuando o seu atesto quando a mesma
padrôes de inÍormaçáo e qualidade exigjdos;

8.9. Homologar os fornecimentos executados quando

apresentadâ durante a execução
estiver em conformidade com os

os mesmos estiverem de acordo
com o especiÍicado no Projeto Básico

9. DA FrscaLtzÂçÃo Dos sERvtços:

I 1 A Contratante acompanhará a execução dos serviços mediante de fiscal e gestor
de contrâto nos termos da Let.
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10, DO PAGA'úENTO:

'10.1. O pagamento será Íeito mensalmente pela Câmara Municipal de Sáo Bemardo,
em moeda corrente nacional, mediantê Transferência Bancária Eletrônica, direto na
Conta da Contratada, referente ao quantitativo dos itens fomecidos no período e
ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da competente
Nota Fiscel ou Fatura.

10.1.1. A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa
em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaçóes para crédito
em conta corente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência ê
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em
letra bem legivel, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como
também as demais certadões atualizadas: CertiÍicado de Regularidade de Situação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidáo de Débitos Trabathistas -
CNDT, Certidâo Nêgâtiva de Débitojunto à Previdêncie Sociat - CND, Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, expedida
por órgâos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgáos das
Sêcretarias de Fazenda do Estado e do Município.

10.2. Como condição paÍa Administraçâo efetuar o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitação.

10.3. A nota fiscâlffatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foj cadastrado no depaúamento de
cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de São Bernardo, constante ainda da
Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matriz.

íí. DOS PRAZOS:

11 1. Será lavrado instrumento contratual que deverá ter sua vigência até 31 de
dezembro de 2020, a partir da data sua assinaturâ.

í2. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

12.1. O cronograma de desembolso será mensal no valor de
a partir da liquidação do serviço prestado, nos termos
40, da Lei Federal no 8.666/93.

R$
da

alíneâ "b". inciso XIV do eri.
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal dê São Bernardo
Att,: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ReÍ.: PREGÃO N" _/20í9 - CPUPMAAP

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

-, portador da Cl n.o

empresa
credenciamos o Sr.

e do CPF n.o

, para nos representar na licitação em referência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCTAL No _/2019 - CPL

ANEXO t

DECLARÂçÃO

R6f.: PRÉGÃO PRESENCTAL No _/20í9 - CPL

A empresa ......., inscrita no CNPJ no.. ... ...... .... ., por
intêrmédio de seu representante legal o (a) S(a).............
portador (a) da Cl no.. ... .... ........ ... e do CPF no .... ...... ..... ...... .. , DECLARA, sob as
sançôês administrativâs cabiveis e sob as penâs da lêi, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

1) Ouanto a empregar agêntes incapazes ou relativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 2'l de junho de
1983, acrescido pelâ Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999, que náo possui em
sêu quâdro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de '16

(dezesseis) anos, salvo na condiçâo de aprendiz a partir de 14 (quatorze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXX|ll do AÍtigo 7" da ConstituiÉo Federal
de '1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluida das vedações
constantes na Lei ComplemenÍar nô. 14712OO1 e; na presente data, é
considêrada:

MICROEMPRESA, conforme Lei Complemenlat no 14712OO1
El\TPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar no 't472001.
COOPEMTIVA, conÍorme artigo 34 da Lei Federal no. 11.48812007.
Não e ME/EPP/COOP.

Quanto ao plêno conhecimento e atêndimento às oxigências de
habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habititação, bem
como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os
quais atendem plenamente ao Edital.

Ouanto a inexistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federal n.o 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu
que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela nâo existe
nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital ê que se submete a todos os seus termos.

Oeclara ainda, nos termos do artigo 90, lll, dâ Lei Federal n.o 8.666/93,
que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de
órgáo ou entidade contratante ou responsável pela licitaÉo.
Declara também, nos termos do artigo 9o, I e ll, dâ Lei Federal n.o
8.666/93, que náo incide em suas hipóteses vedadas.

3)

4)

b.

a
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5)

b)

c)

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[Obseruação: em caso afirmativo, assi]alat a ressalva acíma - Esta declarcção deveú
ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissorl

a)

Ouanto a elaboração indêpendente de proposta:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteúdo da propostâ anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
paÍticipante potencialou de feto de (idêntificeçáo de IicitâÉo), porqualquer meio
ou por qualquer pessoa;
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi infoÍmada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicação
da licitâção), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicaÉo da licitaçáo)
quanto a participar ou não da referida licitaçáo;
Que o conteúdo dâ proposta anexa náo será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificâçâo da licitaçâo) antes da adjudicação do objeto
da reÍerada licitaçâo;
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, dirêta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(ór9ão licatante) antes da abertura oficial das propostâs;
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraÉo e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

d)

e)
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COUERCIAL

À
CÂMARA MUNrcrpAL DE sÂo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n" 65.430{00, São BemaÍdo - irA

ATT: COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÁO - CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, Sáo Bemardo - l\rA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 

-'2019 
- CPL

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaÍamos inteira submissão aos preceitos legais em vigoÍ,
especialmentê os da Lei 8.666/93 e as Cláusulas constantes deste Edital.

2. Propomos à CÂ AtlA MUNICIPÂL DE SÃO BERNARDO 
'itA 

peto preço total e
seguir indicado, a Contratação dê sociedade de advogados para pÍêataçáo dê
gerviços iurldicos da atuação consultiva e contenciosa com atendimento
personalizado à CàmaÍa Municipal de São Bernardo/MA,, êm cgnfomidade com o
proieto básico padrão -ANEXO I - que integra sste Ato Convocatório degte Editâ|,
e ainda às estipulaçóes do conespondente Edital, asseverando quei
a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislaqão apliciável á execuÉo dos serviços
contratados, especialmente a reÍerente à segurança e medicina do Trabalho.
b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta
Licitação.
c) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso,
prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para dos serviços, nos termos do ANEXO ldo Edital, o
valor de R$............... . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , êstando já incluídos neste valor
todas as despesas e tnbutos incidentes direta ou indiretamente na execuçáo dos
trabalhos.
4. O prazo de validade desta Proposta é de_ ( ) dias a contar da data da sua entrega.
5. O Prazo de execuçâo dos serviços será de _-dias a contar da data do
recebimento dã Ordem de Serviço emitida pela Contrâtante.
7. Outrâs informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ
N" ......., lnscriçáo Estadual e inscriçáo Municipal, se houver, Banco, nome, n', Agência
e Conta corrente.
8. lnformaçâo de quem assinará o contrato e será responsável como preposto junto à
Administraçáo Pública.

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

qualificação)
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N' 12019

coNTMTo DE PRESTAÇÃO DE
SERVIçOS QUE ENTRE SI-CELEBRAi' A
CAMARA ÍIIIUNICIPAL DE SAO BERNARDO

NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA ÍIIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCT|IA NO CAdASITO NACiONAI dE
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520i0001-07, sediada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, Sâo Bernardo/MA, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ TRlBUzl DE
CARVALHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF

eRGno doravante denominada simplesmente
CONTMTANTE, e a empresa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do Ministério da Fâzênda sob o no estabelecida (inserir
ênderêço completo), neste ato denominâda CONTRATAOA, representada por (inserir
o cargo), senhor(a) (qualificaçâo do signatário do contrato), inscrito no Cadastro de
Pessoa Fisica - CPF, sob o_, portador do R.G. no _de acordo com a
representaçáo legal que lhe é outorgada por _(inserir qual dos instrumentos:
procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEM celebrar o presente
Contrato decorrente da licitação na modalidâde Pregão Presencial n.o 

-/2019/CPL
e do Processo Administrativo n.o 00í/20í9, com íundamento da Lei n'8.666, de 2'1

de junho de 1993, da Lei n' 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei no 8.078, de 1990
- Códago de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçóesi

í. cúusuLA PRTME|RA - oBJETo

'1.í. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de sociedade de
advogados para prestação de serviços iuridicos de atuação consultiva e
contênciosa com atêndimento pêrsonalizado à Câmara Municipal dê São
Bernardo/MA., conÍorme especiÍicaçóes e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identiflcado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcnção

1.2. Discriminação do objetol
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ITEM DESCRTçÃO
QUANT.

VALOR MENSAL
ESTTMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTTMADO (R$)

01 Contrataçâo de sociedade de advogados
para prestação de serviÇos jurídicos de
atuação consultivâ ê contenciosa com
atendimento personalizado à Câmara
l\runicipal de São Bernardo/lrA.

12

2. CúUSULA SEGUNDA _ VIGÊNcIA

2.1, O píazo de vigência deste Termo de Contrato é até 3111212020 contados da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, ll, da Lei no 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULÂ TERCEIRA _ PREçO

3-í. O valor do presente Termo de Contrato é de
3.2. O cronograma de desembolso será o valor

R$
mensal diuido mênsalmente até

3'111212018, que equivale a R$ mensâis, nos temos da alínea
"b', inciso XIV do aÍt. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da êxecução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trâbalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais incidentes, taxa dê
administÍação, Írete, seguro e outÍos necessários ao cumprimento integraldo objeto
da contratação.

4. CúUSULA QUARTA - DoTAçÃo oRçAMENTÁRÁ

4.í. As despesas decorÍentes desta contratação estão progremadas em dotação
orÇamentária própria, prevista no orçamento da Câmara. para o exercício de 2019,
na classiÍicaçâo abaixoi

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

5. CúUSULA OUINTA - PAGATIENTO

5.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Sâo Bernardo, em moeda
corÍente nacional, mediante Íransferência Bencária Eletrônica, mediante a
apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável,
acompanhadas das Cêrtidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT e
Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

5.í.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Cámara a solicitaçáo de
pagamento, assinada e cárimbada pelo rêpresentante legal da empresa em papel
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timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em
conta conente como: nome e número do Banco, nome e número da Agêncta e
númeÍo da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem
rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como também as demais certidôes atualizadas: CeÉificado de
Regularidâde de Situação do Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Debito junto à
Previdência Social - CND, Certidáo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo, expedida por órgãos da Secretaria
de Receita Êederal do Brasil ê da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ê
certidóês negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do Município.

5.2. Como condiçáo parc Administração eietuar o pagamento, a licitante vencedoh
deveá manter as mesmas condições de habililaçáo.
5.3. O recebimento nâo êxclui a responsabilidade da Contrâtada pelo peíeito
desempênho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do reÍerido material;
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscriçáo no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas Íiscais/Íaturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiats ou
da matriz.
5.5. O pagamênto dar-sê-á diretamente na conta corrente dâ Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no

6. CúUSULÂ SEXTA _ REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.í, O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2, Eventuais alteraçôes contratuais regeÊse-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666. dê 1993.
6.3. A CONTMTADA é obrigâda e âcêitâr, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As suprêssôes rêsultantes de acordo celebrado êntrê as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTrMA - EXECUçÃO DO OBJETO

7.í. A execução se dará durante o periodo de vigência do contrato.
7.2. As condições dê execuÇão ê rêcebimento do objeto são aquelas prêvistas no
TeÍmo de Rêfêrência e Drooosta vêncedora, documentos integrantes ê
apensos a estê contrato.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALTZAÇÃO
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8.í.4 fiscalização da execução do objeto
designado pela CONTMTANTE, na forma
portaria ou contrato.

será efetuada por Representante
estabelecida no Decreto Municipal,

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçOES DA CONTMTANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigaçóes da CONTMTANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Têrmo de Refêrêncie

io. cúusuLA DÉctMA- SANçôES ADMTNTSTRATTVAS

1.1. Comete infração administrativa nos têrmos da Lei no 8.666, de 1993 e da
Lei n'10.520, de 2002, a Contratada quel

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquêr
assumidas êm decorrêncra da conkataçào:
1.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
1. í 3 frauder na êxecução do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
1.1.5. cometer fraude Íiscal;
'1.1.6. não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infraçóes

das obrigaçôes

1.2. discriminadas no
civil e criminal, às

1.2.1. advertência por Íaltas leves, âssim entendidas aquelas que não
acârretem prejuÍzos signiÍicativos pa.a a Contratante;1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o vâlor da parcela anadimplida, até a data do efetjvo
inadimplemênto, observando o timite de 30 (trinta) dias;

1.3.1. multa compensâtóÍia de 11o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;'1.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigaÉo inadimplida;
1.3.3. suspensão de licitar e jmpêdimento de contratar com o órgáo,
entidade ou unidade administrativa peta qual a Administração pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos:
1.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de Sáo
Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da PMAAP/MA pelo prazo de até cinco anos;
1.3.5. declaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquanto perdurarêm os motivos determinantes da
puniçáo ou até que seja promovida a rêebilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penâlidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art 87, t e tV da Lei no 8.666,
de 1993, a Contratada que:

subatem acima flcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
seguintes sançôes:
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L4.1. tênha sofrido condeneção deÍinitiva por preticar, por meio dolosos,
Íraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos,'1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da
licitação;

1.4.3.demonstre não possui. idoneidade para contratar com a Administraçâo
em viíude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa á
Contratada, observândo-se o procêdimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.

A autoridade competente, na aplicaçáo das sanções, lêvará em
consideração a gravidade dâ conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Adminiskação, observado o princíp,o da proporcionalidade.

16.

17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistemâ de
Cadastro Próprio da Câmara.

í 1. cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - RESctsÃo

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser Íescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lêi, sem prejuízo das sançôes aplicáveis.
11.2. É admissivel a Íusão, cisáo ou incôrporaçáo da contratada com/em outÍa
pessoa juridica, desde que sejam observedos pela nova pessoa jurídica todos os
íequisitos de habilitaÉo exigidos na licitação onginal; sejam mantidas as demais
cláusulas e condiçôes do contrato; não hala prejuizo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisáo contratual seráo Íormalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla deÍesa.11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisâo administrativa prevista no art. 77 da Lei n.8.666, de 1993.
11.5. O termo de Íescisáo será prêcedido de Relatório andjcativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;
1'1.5.3. lndênizações e multas.

12. cúUsULÂ DÉcI A SEGUNDA - vEDAÇoEs

12.'t. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucaonar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçáo Íinanceira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por paúe da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
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,I3. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OÍíISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçóes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçôes contidas na Lei n'8.078, de 1990 - Código de DeÍesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

,14. CúUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃo

14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicaçâo deste
instrumento, por extrato, no Daário OÍicial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de '1993.

15. CúUSULA DÉCITIA QUINTA - FORO

15.'1. O Foro para solucionar os litígios que deconerem da execuÉo deste
Termo de Contrato será o da Comarca de São Bernardc/MA.

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

de .. de 20

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEI/lUNHAS:

CPF:

C PF:
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PREGAO PRESENCTAL No _/2019 - CPL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE
E DE IÍÚPARCIÂLIDADE

ReÍ.: PREGÃO PRESENCTAL _/20í9 - CCUpirÂAp

A empresa ......., inscrita no CNPJ no...........-...., por
intermédio de seu representante legal o (a) S(a).......................................
portador (a) da Cl no............ .. e do CPF no ......................, DECI-ÂRA, sob as
sançôes administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que que não seÍá divulgada a naturezâ ou o conteúdo de quaEquer
informaÉes de propriedade da Câmara, ou custodiadas pelo mesmo, em seus
ambientes de atuaçáo, à qual tenha acesso, salvo sob autorização formal ê expressa
do responsável pela informação, e rearirmo meu compromisso na guarda, manuseio ou
utilização criteriosos destas inÍormações. E AINDA:

1. A CONTRATADA não terá poderes, nem poderá se pronunciar à imprensa em geral,
a@rca de quaisquer assuntos relativos às atividades da CONTMTANTE e/ou da sua
atividade proÍissional/contratual, sob pena de imediato rompimento contratual, sem
prejuizo da aplicaçâo de quaisquer outras cominações e responsabilizaçóes legais e
profissionais.

2. O cumprimento dos deveres da CONTMTADA como prestadora de seNiço do
CONTMTANTE não violará nênhum acordo ou outra obrigaçáo de manter inÍomâÉes
sigilosas de propriedade de terceiros, nâo importando a natureza de tais informações.

3. A CONTMTADA não está vinculada a nenhum acordo ou obrigação com terceiros,
o qual esteja ou possa estar em conflito com as obrigaÇôes assumidas perante o
CONTRATANTE ou que possa afetar os interesses deste nos serviços por ele
realizados.

4. A CONTMTADA atuará de forma ética e imparcial e náo auxiliará, orientará ou
participará de nenhum ato o procedimento que repeÍcuta em conflito de interesses.

5. A CONTMTADA náo trará ao conhecimento de qualquer empregado, administrador
ou consultor do CONTMTANTE informação confidencial ou qualquer outro tipo de
informação de propriedade dê terceiros, bem como náo utilizará, enquanto persislir
qualquer esÉcie de vinculo contratual entre o CONTRATANTE e CONTRATADO,
qualquer tipo de segredo comeÍcral de lerceiros:

6. O têrmo "informação confidencial" signiÍica qualquer informaÉo, elaborada ou não
por parte do CONTRATADA, ou ainda, revelada pelo CONTRATANÍE ao
CONTRATADA, a qualestqa relacionada com as atividades do CONTMTANTE, seus
clientes ou fornecedores e que seja conÍidencial ou de sua propriedade.
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ESTÁDO DO MÀRÀNHÃO
CAI'TÁR,A MUNICIPAL DE 9íO BERNÁRDO

CNPJ: A7 629 520mAl-A7
RM Coneeo Nestot a2l5-Cento, CEP: 65 550 00A.

São BernohlólMÁ

7 A CONTRATADA, neste ato, declara aceitar e assume a qualidade de fiel depositária
de toda a documentação que lhe for entregue pela CONTMIANTE. Os documentos
serão entregues à CONTRATADA mediante recibo, e da mesma forma deverâo ser,
oportunamente, devolvidos à CONTRATANTE.

Este compromisso subsistirá mesmo após a extinÉo do vínculo entre as
partes, pelos prazos previstos na legislaçáo vagente.

Local e data
Nome e assinatura do represêntante legal

IobseNaçáo: em caso afiímativo, assinalar a ressatva acima - Esta declaraçáo deveá
ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissorl
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