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pREGÃo pRESENctaL N. oosrzorg - cpt

EDITAL

PROC. ADM. Nô.0í712019

OBJETO: Contratação de sociedade de advogados para prestação de seNíçosjurídicos
de atuação consultiva e contenciosa com atendimento personalizado à Câmara
l\runicipal de São Bernardo/MA.

oRGÃO LICITADORi Câmara Municapat de sáo Bernardo/MA

DATA DÂ sEssÀo púBLtcA: í9/12/20í9

HORA:14h00min

LOGAL: na sala da Comissáo Permanente de Licitâçáo/Cpl da Câmara lúunicipal,
localizada na Rua Conego Nestor n'21s-Centro, CEPr 65.5SO-OOO, São Bemardo/MA

Pregoeira da Câmara Municipal de São Berna.do: RENATA LIMA FERREIRA
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ESTAD0 Do MÁkaNHÀo

CÁMAM MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO
C\PJ: 07 629. 520/(n0l -07

Rua Coresó Nzstor n2l5 (.nlro. CLP: ó5.55G4)0.
São Be, ardo/MÁ

ffiooo8/20í9-cPL
EDITAL

PROC. ADÍrr. No. 017/20'19

A CÂMARA IIllUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. inscÍiia no CadastTo
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 07 629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor n'215-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação de São Bernaído, designada pela Portaria no

O3O/2019, assinada em 02 de janeiro de 2019, e publicada no átrio Municipal no dia 02
dê Janeiro de 20'19, leva ao conhecimênto dos interessados que reâlizará licitaÉo na

modalidade PREGÃo PRESENcIAL, do tipo menor preço por lTEir, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei nô 10.520, de 17

de julho de 2002, Dêcreto no 3.555, dê 8 de agosto de 2000, de Lei Complemêntar n'
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n" 'l '1.488, de 15 de junho de 200'1, do Decreto
n' 6.204, de 05 de setembro 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 realizaçâo do Pregão terá inicio às í4 horas do dia
19 de dezembro de 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 COMISSAO PERMÂNENTE DE LICITAçAO4PL, situada na
Comissão Permanente de Licitação/CPL da Câmara Municipal, localizada na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados.

,I. DO OBJÉTO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de sociedade de advogados para

prestação de serviços juÍidicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimento
personalizado à Câmara lúunicipal de São Bernardo/MA, conforme êspecilicaçôes
constantês do Termo dê Referência - ANEXO l, parte integrante deste Edital.

'1.2. o valoÍ global estimado desta licitação e de Rt 87.999,96 (oitenta e seto mil,
novecentos e noventa e nove roais e noventa e seig centevos).

2. DA PÂRTICIPAçÃO

2.1. Participação de empresas, cujos ramos de atividades sejam compativeis com o
objeto licitado e que atendam a todâs as exigências, inclusive quanto à documentaçáo
e requisitos mÍnimos de classificaçâo das propostas, constânte deste Edital e seus
Anêxos.
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@l em vigor, devidamente atualizado, ou ato

constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comêrciais e. no caso de sociedades por aÇôes, acompanhado de documentos de

eleiçôes de seus administradores, no qual esteiâm expressos seus poderes para

exeicer direitos e assumir obrigaçôes em decorÍênciâ de tal investidura;

b) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oÍicial que contenha foto do

representante da empresa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão

Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais seráo

admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes

3.6. O credenciemento sêrá conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública realizada-

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.1 A falta

desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou

responda pela representada durante o processo lacitatório

3.8. A licitante que comparecer repÍesentada poÍ seu sócio ou dirigente, flca dispensada

do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.í, devendo compÍovar esta

qualidade através de cópies dos documentos indicádos nos subitem 3.3 alinêas "a" e
"b".

3.9. Náo será admitida a participação de dois repre§entantes pâra a mesma empresa e

nem de um mesmo rêpresentante para mais de uma empresa

3.10. Os licitantes deverâo apresentar Deçlaraçáo, em separâdo dos envelopes, de

enquadramento no art. 30 da Lei Complementar no. 14712001, no caso de microempresa

ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativa§1, conÍorme modelo

constaie do Anexo li deste Edital. A não entrega da referida Declaraçáo indicârá que a

licitante optou por não utilizar os beneficios previstos na Lei Complemêntâr no'

1471200',t.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deveráo comprovar a declaração do item anterior. devendo

trazer, no caso das ME/EPP a Certidão dê Enquadramento como MicroemPresa ou

Emprega de Pequeno PoÉê, somente para efeito do disposto nos aÉs 
-43 

a 45 da Lei

complementar n: 123, d. 14112t2006, emitida nos termos do art. 8- 
-da 

lnstrução

Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n' '103, de

3ot}4t2}o1, pelo ilegistro competente para a inscriçáo do Ato Constitutivo ou contrato

Social das proponentes pêrtencêntes a êstâ categoria empresarial.

3.'11. Os Licitantes deveráo apresentar a declaraÉo exigida no item 7 3'6'

3.12. Da Ordem dos Procedimentos:

3 12 '1 A sessáo do certamê obseryará os seguintes proÇedimentos: 0
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2.2 Não seráo admitidas
Pública, com as sanções
no art 70 da Lei Federal
Federal no 8.666/93.

na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração
que abarquem a Administração Pública irunicipal pre§critas

no 10.520102, bem como os incisos lll e lV do ert. 87 da Lêi

2.3. Não poderão 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 constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país.

empresas que possuam, entre seus sócios, servidorê3 Públicog da Câmara Municipal
de Sâo Bernardo, bem como aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou Contratar com a Administraçâo Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar pela Administração Pública da Câmara Municipal de São
Bêrnardo. (art g da Lei Federal n" 8.666/93)

3. DA REPRESENTÂçÃO E DO CREDÉNCIAMENTO OUANDO DA ABERTURÁ DA
SESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento 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 demais atos inerentes a este Pregão Presencial.

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

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

b) Náo será peÍmitido 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 participar deste procedimento licitatório e a responder por

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega do§ envelopes, identificar-se
eribindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do
respeclivo documento.

3.2.'l- O crêdenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçáo ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
Edital, com poderes para formular ofertâs e lances de pÍêços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3. O anstrumento de procuraÉo, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
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a) Credenciamento;
b) Aberlurâ da Sessão
c) Da entrega dos Envêlopes
d) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fâse de Lances;
e) Do beneÍício às microempresas e empresas de pequeno porte

f) Fase de habilitaÉo
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Prêço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deveráo ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricádos no fecho

e contendo em suas parte§ externas e Írontais, em carâclêres destacados, além da

Íazão sociâl do licitante. os seguintes dEeres:

ENVELOPE N' 01
PROPOSTA DE PRÉÇOS
PREGÃO PRESENCIAL NO OO8/20í9
oRGÁO L|CTTADOR: COillSSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í 9r1220í9
NOÍIllE DA EMPRESA LICIÍANTE

ENVELOPE NÔ O2
DOCUÍI'ENTOS PARA HABILITAçAO
PREGÃO PRESENCIAL NO OO8'20í9
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERi'ANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í 9/122019
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. ADós a entrega dos envelopes, aqueie indicado como "OOCUMENToS DE

HABILITAÇÁO' será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes

credenciâdos das licitantes.

4.4. Os envelopes deverâo conter, obrigatoriamente, â documentaÉo em oíginal ou

cópia previamente autenticada por cartório competente ou por sêrvidor da CPL (atá

vinte e quatro horas antes da realizaçáo do certame), ou publicaçáo em órgão da

imprensa oficial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que Íorem
omissas ou apresentem irregularadades ou defeitos capazes de diÍicultar o iulgamento,
serão desclassiÍicadas. d
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4.6. Não sêrão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declâraçáo expressa, a simples apresentaçáo da proposta
implicará a submissáo às normas constantes da legaslaçáo que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anêxos.

5. DA PROPOSTÂ DE PREçOS

5.1. A Propostâ de Preços deverá ser apresentadâ em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso conente, sem emendas, rasuras ou entrelanhas, devidamente datada, assinada e
rubÍicadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, com o
seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregáo, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereçô
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houveí, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, egência e
conta corrênte para Íins de pagamento;

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

c) Descrição completa do objeto da presente licitaçáo, com indicaçáo do LOTE e lTÊ[I
cotados, em conformidade com as especificaçóes do Termo de Referência - ANEXO
I deste Edital;

d) Preço uniÉrio e o valor total de proposta. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucÍo, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, dirêtas ou indiretas, relacionadas
com a execuÉo do objêto da presente licitação;

f) Prazo de validada da proposta: náo inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão de abertura dos Envelopes;

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

9.1)Após a solicitação dê fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder a entrega
dos atens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias
consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitado.

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apÍesentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parle do licitante,
das condiçóes estabelecidas neste Edjtal e seus Anexos. ,Á
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5.5. O licitante que não mantiver suâ Proposta flcará sujeito às pênalidades do Decreto
Federal.

5 6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposte ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os seÍviços ser
fornecrdos sem quaisquer ônus adrcronais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de menor preço global por lTEi, e todas aquelas aprêsentadas com preços até í0olo
(dez por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, paÍa que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identificadas, no minimo, três propostas escritas com preços em
conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento das
melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer que
sêjam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto FedeÍal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valorês
distintos e decrescentes, 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, será resolvido por sorteio em ato
público, com a pârticipaÉo de todas as licitantes.

6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de
pequeno poÍte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço seráo
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na ordem de clâssificaçáo, uma na Íalta da outÍa, para fazer uma única e
última oÍerta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classificâda não ter sido apÍesentada por microempresa ou empÍesa de pequeno
porte.

6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado
para a contratação, sêrá adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classiÍicada, na forma da subcondiçáo anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que poNentura se enquadrem na situaçáo descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direato;

ú
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6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição,
o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencêdora para
apresentaçáo da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessado que náo apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
Complementar n' 14712001 i

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

6.7. Após a fase de lances. será encêrrada a etaoa comoetitiva e ordenadas às ofertas.
exclusivamente oelo critério de menor preco qlobal por lTEil.

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

6.9- Sendo aceitável a oferta, será veriícado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqúentes, na ordem de classiÍicãção, até e epuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor nessa Íase.

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

6.'11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance Íinal, deverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da lâvratura da ata.

6.'12. SeÍão desclassificadas aquelas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando
itens e valor global;

6.í2.2. Náo atenderem às exigências do presente Edital e sêus Anêxos;

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

6.12.4. Ouê contenham preços manifestamente jnexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação
que comprove que os custos são coerentes com os praticados no mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço náo for aceitável ou se a respectiva licitante
desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a sua I
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âcêitabilidade, pÍocedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na
ordem de classificaçáo, e assim sucessivamênte, âté a apuração de uma que atenda à§
condições 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 ciícunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, eoÍinal, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes
da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

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

6.16.1. Os documentos poderão ser remetados por meio digital, podendo ser solicitados
em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo â serestabelecido pelo
Pregoêiro.

6.'16.2. Os oáginais ou cópias autênticadâs, câso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seção, será desclassiíicado e su]eitar-se-á às sançôes previstas neste
Edatal.

6.16.4. O Pregoeiro poderá Íixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertâdo Íor aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustês aos valores estimados pelo ÓRGÁO
LICITANTE O ajuste da proposta náo poderá implicar aumento do seu valor global.

6.'16.5. Será desclassificada â proposta que náo corrigir ou não justificâr evêntuais
irregularidades apontadas pelo Pregoerro.

6.16.6. No caso de licatâçâo poÍ lotes ou itens sêrá permitida a alteração de preços
unitários pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisáo em lotes ou itens)

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

b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a reduçáo 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. 4
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7. DA HABILITAçAO DOS LICITANTES

7.1 . A Documentaçáo de Habilitação deverá ser entregue êm 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conÍorme o indicado no item
4.í deste Edital.

7.'1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identiflcação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. Encenada a etâpa competitiva e oÍdenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaÉo do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaçáo ou inabilitaÉo.

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentaÉo de toda
a documentação comprobatória da necessária qualiflcação no que se refere à:

7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante e aprêsêntação da
seguintê documentação:

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçóes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleiÇão de seus atuais
administradores;

c) no caso de Socaedades samples o ato constitutivo inscrito no Cârtório Civil (Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercicio.

d) decrêto de autorizagão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quândo a âtividade assim o exigir.

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

a) Prova de lnscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

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

7.3.2.1. Ptoya de regularidade pêrante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Federalr apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ative da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito t

ilE
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negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais
previstas nas alíneas a a d, do paÍágrafo único, do art. 1'1, da Lei no 8.212, de 1991;

a.1) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada na âlínea c.1, apresentaí
as seguintes certidôes conjuntamente, desde que tenham sido expedidas até o dia 2 de
novembro de 2001 e estejam dentro do prazo de validade nelas indicado§: Certidão
Negativa de Débito ou a Certidáo Positiva com eÍeito negativo referente â Conlribuição
Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da Uniâo, ou certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN);

b) Fazenda Eetadual: apresentação da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efêito de Nêgativa, do lmposto sobre OpeíaÉes
relativas à Circulação de lúercadorias e sobre Prestaçôes de Sêrviços dê Transporte
lnterestadual, lntermunicipal e dê Comunicação - ICMS, expêdide pela Secretaria de
Estado de Fazenda, ou, se for o câso, certidão comprobatória de que o licitante, em
razáo do objeto social, está isento de inscrição estadual;

c) Fazenda Íúunicipal: apresentação da Certidão Negativa de Debitos (e débitos em
divida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Oualquer Naturezâ - lSS, ou, se foÍ o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
em razáo do objeto social, êstá isênto de inscrição municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

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

7.3.3. As microempresas e empresas dê pequeno porto dêverão apresentar toda a
documentâqáo exigida para eíeito dê comprovaÇáo de regularidade fiscal relacionadas
no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restriçáo, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente Íor declarado o vencedor do certame, prorrogávelpor igual período, a critério
da administração pública, para a regularizaçáo da documentaçáo, pagamento ou
parcelamento do debito e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com
eÍeito de certidâo negativa (art.42, §1o, LC 123/06).

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-regularizaçào da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicará em decádência do direito à contrataÉo, bem como a aplicação da suspensão
de licitaÍ e contratar com a Administração pelo periodo de ate 02 (dois) anos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescêntes, na ordem de
classiÍicaçáo, para a êssinatura do contrato, ou revogar a licitação.

,e
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7.3.4. QualiÍicação Econômico-Finânceira, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentost

a) Balanço patrimoniale demonstraçóes contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC) igualou supêrioí
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, deveráo comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual
ou superior a dez por cento (10%) do valor êstimado da contrataÇão.

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. iB
da LC 123|2OOO çlç an. 1179, § 2o CC) e as Micro e pequenas Empresas que
propuserem habilitaçâo em licitaçôes cujo os objetos sejam para o fomecimento para
pronta entrega ou para locação de matêriais (art. 30 do Decreto Federal nô 6.20412001).

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

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis assim apresentadosl

l. Publicados em Diário OÍicialoui
ll. Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll. Registrados na Junta Comerciâldâ sedê/domicílio do licitantê ou;
lV. PoÍ cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comerciel da sede ou
domicílio da licitante, na forma da tN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércjo - DNRC, de 1o de agosto de í997, art 6o, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de AbeÍtura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário,
para cotejo pêlo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questáo.
V. Sistema Público de Escrituraçâo Digital - Sped - Contábit (Decrêto Federat no
6.02212001): nos termos do art. 20 da lnstrução Normativa RFB no 787l2OOí, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do s 5ô do art. 10
da lnstruÇão Normativa DNRC no 107/2008.

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede de pessoa jurídica, com data nâo
excedênte a 60 (sessenta) dias de ântecedênciâ dâ data de apresentação da propostâ
de preço.

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

/
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a) ATESTADO de capacidade tecnica fornecido por pessoas jurídicás de direito público
ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis com o
objeto deste pregão.

7.3.6. Declaração UniÍicada que constará:

a) Oeclaraçáo de que não empregâ menores de dezoito anos em trabalho notumo,
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 supeÍveniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste ceÉame,
inclusive na vigéncia conkatuel. cáso venha a seÍ contratado

c) Declaração de elaboraçáo independente de proposta.

d) DeclaraÇáo da condiçáo se é ou não ME/EPP/COOP.

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

7.5. Náo haverá apresentação de amostra prévia ao contralo.

7 6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documEntos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentaçáo de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e sêus Anêxos, poderá o Pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deveráo estar êm nome do
licitante, com indicâção do número de inscrição no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da treduÇão parâ lingua portuguesa, efetuada por tradutorjuramentado,
e tamtÉm devidamente consularizados ou registrados no cartório de titulos e
documentos

7.'10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua porluguesa,
também
deverão ser aprêsentados devidamente consularizados ou registrados em cãrtório de
títulos e documentos.

7.'11. Em se tratando de fllial, os documentos de habilitação juridica e regularidade fiscal
deverão estarem nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nomê dâ mãtriz
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apresentados em original, por qualquer pro@sso de cópia autenticada por meio de

cartório competente, ou publicação êm órgão da imprensa oflcial ou poÍ copias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoêiro e Equipe dê Apoio.
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7'12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão ser

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

7.14. A validadê dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei,

admitindo-se como válidos, no câso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7.'15. A declaração falsa relativa ao cumprimênto dos requisitos de habilitaÉo, à
conÍormidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ArO CONVOCATóRrO

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

8.1.1. A apresentação de impugnaçáo contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e no_s prazos previstos na legislação, devendo ser entregue
diretâmente na COMISSAO PERMANENTE OÉ LICITAÇAO - CPUPIIAAP, na Rua
conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bêrnardo/MA, não tendo efeito
suspensivo.

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

8.2. CabeÍâ à Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobre a petiçâo no
prazo de 24 (vinte e quatro) horâs.

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

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

9. DOS RECURSOS

9.í. 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 sintese das suas razões de recorÍer. It/
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sessáo deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaçáo 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 catada Ata, nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) HabilitaÉo ou lnabilitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorler por parte de algum
dos conconentes, Íicam desde logo intimados a apresentarem contra razôes também
em 03 (dias) úteas, contados do término do prezo de apresentação das razôes do
rêconênte, sendo-lhes âssegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisáo 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 aproveitamento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisâo, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
inÍormado, à consideração do Presidentê da câmara MuniciPâl de Sâo Bomardo'
que proferirá decisáo definitiva antes da homologaÉo do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Presid€nte da Cãmara Municipal de São Bernardo poderá
homologar este pÍocedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante
vencedora.

í0. DA Hotf,oLoGAÇÃo E coNTRATAçÃo

10.'1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação
com a licitante vencedora.

10.2. Após a homologação do resultedo da presente licitação, a Câmara ilunicipal de
Sâo Bernardo convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANExO lV, adaptado
à proposta vencedora, sob pena de decairo direito ao serviço, sem prejuizodas sançóes
previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocaçáo podêrá sêr prorrogado uma vez, por igualperíodo, quando

solicitado pela licitante vêncedora durante o seu transcurso, desde que ocorÍa motivo
justiÍicado e ace(o pela AdminrstraÇão

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçÕes estabelecidos,
o Pregoeiro convocará os licitantes Íemanescentes para reapresentarem os seus
Documentos de Habilitaçâo, devidâmente atualizados, nos termos do item 7 destê
Edital, em sessão pública, a se rêalizar êm hora e local previamente informados, na qual

ffi
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o Prêgoeiro examinará a oferta subsequente, vêrificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classiÍicaÇáo, e assim
sucessivamente, até a apuraçâo de uma proposta que atenda ao edital, §endo o

respectivo licitante declarado vencedor e ele âdjudicado o objeto do certame.

10.5. A recusa in ustiíicadâ da licitante vencedoÍa em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, catacletiza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmêntê êstabêlecidas.

'10 6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado â aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressóes que se fizerem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciâl atualizado do Contrato.

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

1í. DAS COND|ÇÕES DE PAGAMENTO

'11.1. O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bêrnardo, mediante a apresentagão da Fatura, Nota Fiscâle atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidôes Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Cenidão de Regularidade com a Fazenda Fedêral.

11.2. Não seÉo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perduraÍ pendência de
liquidaçáo de obrigações em viíude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

í2. DOS PRÂZOS E COND|çOES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.'l. O cont ato resuttante do processo licitatório terá vigência até 3111212019
contados à partiÍ da assinatura do contrato.

'12.2. O prazo de exêcução se dará de acordo com o Termo de ReÍerência.

12.3. Toda prorogaçáo de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Càmara Municipal de São Bernardo, devendo a solicitaÉo ser
encaminhada até '15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execuçáo
estipulado.

13. DAS SANçOES ADiilINISTRATIVAS

'13.1. Em caso de atraso injustiflcâdo na execução do contrato ou pela inexecuÉo das
condiçóes estabeleÇidas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos,
omissôes e outÍas falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades:

13.1.1. AdveÍtôncia por escrito sobre o descumprimento de contratos e oúrâs
obrigaçôes assumidas e a determinação de adoçáo das necessárias medidas de
correçôes; /
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13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3olo (três decimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de akaso, sobre o valor
do serviço não realizado;

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

13.1.3 Suspensão temporária para participaí em licitação promovidas pela Câmara
Municipal de São Bernardo e impedimento de contratar com a Administração pública
l\íunicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federat no 8.666/93.

13.1 4. Dêclaração de inidonêidede parâ participarde licitaÇão e assinar contratos com
a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra aS condiçóes de íeabtlttação: e/oir

131.5. lmpedimento para partic,par de licitação e assinar contratos com o Município
pêlo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores
Por igual prazo.

'13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA seráo registradas no Cadastro Geral
dê Fornecedores da Câmara Municipal de Sâo Bernerdo.

13.3. Se o valor das multas náo íor pago ou depositado na Conta única do Tesouro,
será automaticamente descontado de qualquerfatura ou crédito a que a CONTRATADA
vier a fazerjus.

t,:t?- c tl /2/c/f
ilrye

14. DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRlA

14.1. As despesas com a execuçáo do presente Contrato no exercício de 2O1g correrão
â conta da Dotação Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

ís. DAS DtspostÇôEs GERAts

'15.1 . O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencêdoÍes,
farão parte lntegrante do Contrato, independentêmente de transcíçâo.

15.2. É faoultado à PregoeiÍo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase de liciteçáo,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão públicâ; e ainda.

15.2.1. Solicitar âos setores competentes a elaboração de parec€res técnicos
destinedos e fundamentâr as decisôes. il
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'15.2.2. No julgamênto das propostas e da habilitação, sanar erros ou Íalhas que não
alterêm a substância das propostas, dos documentos e sua validâde juridica, mediante
despacho
íundamentado e acessível a todos os intêressados: e

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

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a êventuais dúvidas na
interpretaçáo do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
eo Pregoeiro de Comissáo PeÍmanente de Licitação - CPL da Câmara unicipal de
São Bernardo, por e-mail no endereço eletrônico çpLsAgbcM-10.9@gEe]l-!9!l, ou
entregue diretamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernârdo/l\rA, dê segunda à sexta-feira, no horário das
08:00 às 1 1:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativas ao edital que não tenham sido formuladas ate 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recêbimento dos ênvelopes;

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbâis quanto âo edital, como
também pedidos ou consultas Íormuladas via e-mail.

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

15.4. Fica assegurado à Câmara tUlunicipal de Sâo Bernardo, o daÍeito de, no interesse
da Administração, anular oú revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes sáo responsáveis pela fadelidade e lêgitimidade das informaçôes
e dos documêntos apresentados êm qualquer fasê da licitaÉo.

15.6. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, dêsdê que não haja comunicâçâo do Prêgoeiro êm contrário.

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

15.8. O desatendimento de exigências formais não essencaa,s não importará no
afastâmento do licitantê, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificaçâo e a
exata compreensáo da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 4
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15.9. O rêsultado desta licitaçáo será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
profêrido no dia da abertura, ou mediante pLrblicação na lmprensa Oficial.

15.10. O óRGÃO L|C|TANTE poderá revogar a presente licatação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo terão direito à indenização em decorrência da anulâÉo do
procedimento licitatórao, ressalvado o direito do contratado de boa-Íé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.11. Os proponentes sáo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

'15.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÇôes constantês da Lei
Federal no 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 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 ediial e seus anexos estão à disposição dos interêssados na Comissáo
Pêrmanente de Licitaçáo - CPL, localizada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEP:
65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitemente ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de R$ 30,00 (trinta rêais), realizado exclusivamente atrâvés de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

15.'15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificáção e ainda comunicâr qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notificação encaminhada ao endereço fomecido.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial
ANEXO lll- Modelo de DeclaraÇão
ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial
ANEXO lV - Minuta do Contrato
ANEXO Vl - Declaração de Coníidencialidade e lmparcialidade

São Bernardo (MA), 03 de dezembro de 2019.

{/ ./ \ .1L-
, RENATA LIMA FERREIRA

Pregoeira Oficial
da Câmarâ l\runicipalde São Bemardo/MA

_/

I



ü

ESTAT'O DO MARANHÃO
CÁMARA MI]NICIPÁL DE SÁO AERNARDO

CNPJ: t)7-629_ 52t).'0A0t 07
Ruo Co@go Nesor n'21rcentrc. CEP' 65 55A-U0.

!n1o lhÍmÍàôillÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO OO8/20í9 - CPL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO:

'1.1. Contratação de sociedade de advogados para prestaçáo de serviços
juridicos de atueção consultiva e contenciose com atendimento personalizado à Câmara
Nlunicipal de São Bernardo/l\,IA.

02 - JUSTIFICATIVA:

2.'1. O presente Termo de Referência tem por escopo a realização de
licitaçáo, visando contratar serviços profissionais advocatícios para atuaÉo consultiva
e contenciosa, sem exclusividade, para patrocínio de demandas administrativas e
ludiciais de interesse da Câmara l\runicipal de São Bernardo/MA, complementando as
atividades da assessoria jurídica comissionada já existente, sendo seus serviços e
atuação submetidos à gerencia da Presidência da Câmara de VereadoÍes.

2.2 A contrataçáo dê um serviÇo lurÍdico especiâlizado visa um melhor
funcionamento da máquina Administrativa, tendo assim uma mão de obrâ qualificada
para que sê possa obter melhores resultados nos procedimêntos administrativos da
Câmara Legislativa.

2.3. Considerando quê os principios constitucionais basilares da
Administração Pública devem ser observados e obedecidos por todos os entes públicos,
de acordo com a interpretaçâo dos ârtigos 131 e í32 da Constituiçâo da República
Federativa Brasileira, constitucionalmente foi regulamentada a carreira dos Advogados
Gerais da União e Procuradores dos Estados e Municípios, sendo omissa quanto à
Procuradoria Municipal. Assam sendo, cabe cada ente municipal legislar e regulamentar
sobfe o tema.

2.4. No presentê caso, e CâmaÍa Legislativâ Municipal, como muitos
outros Câmaras de vereadores, apesar dê possuir no seu quadro organizacional a
assessoria em cargo de comissão, a mesma não dispôê em sua estnÍura suporte
necessário êm quantidade e qualificação de profissioneis pera atendêr e dêmanda de
consultiva e contenciosa, especialmente a quantidade potenclal de lides, que possam
envolver açôes não somente na sede do Município, mas tâmbém em outras comarcas.

ú
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03 - DAS ESPECTFTCAÇÕES DO OBJETO

3.1. Pessoa jurídica: com experiência na área Consultiva e
Contenciosa, para a prestação dos serviços de Consultoria Técnica e Assessoria
Juridica.

3.2. Especialização: o escritório deverá ser especializado na
prestação de serviços de Assessoria Juridica a órgáos públicos, o que será comprovado
mêdiante demonstraçáo de expeÍíências anteriores através de Atestado de Capacidade
Técnica.

3.3. Equipe técnicai o escritório deverá possuir uma equipe técnica
com especialização em Assessoria 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 ContÍolador ou Pregoeiro ou Assessor Jurídico ou Gestor de
Contratos e Convênios na Câmara do responsável técnico. Os integrantes da equipe
técnica deverão possujr vínculo formal com o EscÍitóío prestador, seja como, sócios,
empregados. associados ou autónomos.

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

4. DELtiflTAÇÃO DO OBJETO

4.í. DESCRTçÃO SUMÁRA DAS ATRtBU|çÕES

4.1.1. Supervisionar, coordenar, orientar e executar atividades inerentes à
representação judicial e à consultoraa juridica da CMSB.

ú

Ír@

ITEM DESCRTÇÃO
OUANT.

VALOR MENSAL
ESTTMADO (RS)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

01 Contratação de sociedade de advogados
para prestação de serviços jurídicos de
atuação consultiva e contenciosa com
atendimento personâlizado à Câmara
lrlunicipal de São Bernardo/lvlA.

12 7.333,33 87.999,96

Íi.--*s-x' loo , ,,
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4.2.1. Emitir pareceres jurídicos sobre a legalidadê dos atos administrativos e direitos e
deveres dos servidores da CMSB; - prestar assessoria à Mesa Diretora e às diversas
unidades organizacionais da CMSB, com relação à juridicidade das proposiçóes e
projetos legislativos; - Conhecer a jurisprudência administrativa e a legistação dâ
CMSB;- Acompanhâr â adoÉo ou revisão de procedimentos de normas corctitucionais
e regimentais; - Analisar documentos e processos, emitindo parecer juridico; _ prestar
orientação quanto à legalidade e constitucionalidade das matérias de sua área de
atuação; - Examinar expedientes e processos, instruindo_os, exarando parêceres e
despachos técnicos, em conformidâdê com as normas e regulementos; _ Elaborâr em
equipe multidisciplinar propostas de políticas, diretrizes, planos de ação e projetos
relativos à unidade organizacional; - Auxiliar as comissões e grupos de trabalho
relativos a assuntos técnicos de sua área de atuação no âmbito da CMSB| _ Executar
oukas atividades correlatas de mesmâ natureza e grâu de complexidade; - Auxiliar no
exame da conformidade legal dos contratos, convênjos, acordos ou ajustes que
interessem à Câmara, opinar, pedagogicamente, em auxilio à Assessoria Juridicâ da
Câmara, sobre providências de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público e
pela interpretação das leis vigentes no que tange a licitação e contratos; _ Auxiliar de
modo tecnico a Assessoria Jurídica da Càmata e a CpL a fim de que estas possam
acompanhar, supervisionar e controlar de acordo com os princípios da moralidade,
legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade dos atos da presidêncta e a
defesa dos interesses legítimos da Câmara.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS E SUBCONTMTAÇÃO:

5.1. Os trabalhos serão executados diariamente e diretamente (vedada a
subcontrataçáo) por proÍissionaas especializados na área jurídaca concernênte ao dareito
público, direito âdministrativo e subáreas como conkolê, accountabitity, compliance,
prestação de contas, goveínança e gestão da Câmara, licitações e contratos; à ser
executado na sede da Cámara Municipal presencialmente, com atuação complementar
na sede de seu estabelecimento, com a participaçáo direta dos servidores envolvjdos.

5.2. Quando da contrataçâo, deverá ser signatárjo de termo de conÍidencialidade das
informaçôes.

5.3. A Contratada é responsável quanto a orientar e realizâr as atividades de acordo
com os ordenamentos jurídicos, mas caberá aos agêntês da Câmara executar de forma
indêpendente, autônoma êm especial a autoriâ de documêntos, assim como as tomadas
de decisôes.

5.2- A Contratada não poderá subcontratar târefas relativas aos serviços contratados.
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6. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA

6.1 Para fins de comprovaçáo de habilidades necessárias ao desenvolvimento dos
trabalhos propostos, deve-se exigir comprovação, por parte do licitante, de dispor de
uma equipe técnica com especialização em Assessoria Jurídica a órgãos públicos,
devendo o Escritório dispor de pelo menos: a) 01 (um) deles pós-graduado em pelo
menos uma das seguintes áreas: Direito Público ou subáreas, e; Os intêgrantes da
equipe técnica deverão fazer parte do quadro permanente da contratada, isto é, possuir
vinculo formal com o Escritório prestador, seja como, sócios, empregados, associados
ou autônomoS.

7. DAS OBRIGAçÕES DA CONTMTADA:
7.1. Executar os serviços conkatâdos com zelo, dê forma a cumprir com todas as suas
obrigâÉes e a finalidade da contrataçãol

7.2. Ser â única responsável pelos atos praticâdos pelo seu pessoal e prepostos,
excluída a Cámâra de quaisquer reclamações e indenizaçóes;

7.3. Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do recebimento
da Nota da Execução de Serviços e de acordo com as especificaçôes do presente
Projeto Básico,

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da Execução dos Serviços em
apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalizaçáo ou
o acompanhamento pela CONTMTANTE.

7.5. ResponsabilizaÍ-se por todo e qualquer dano ou p.ejuizo causado poÍ seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive aos decorrentês dê serviços ou aquisiçóês com vícios ou dêfêitos, êongtâtávêis
nos prazos da garantia.

7.6. Prestar todos os êsclarecimentos quê forem solicitados pela CONTMTANTE,
obrigando-se a atender, de imedaato, todas âs reclamaçóes a respeito da qualidade do
serviço.

7.7. Cumprir com as demais imposiçôes do instrumento convocatório;

7.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem e funcionamento; 0
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7.9. Comunicar à CONTMTANTE, por escrito, qualquer anormalidade no serviÇo e
prestar os esclarecimentos necessários.

7.10. Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com
prévia e expressa autorizaçâo da Contratantei

8. DAS oBRIGAçÕES DA coNTRANTE:

8.'1. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade dâ
CONTRATADÂ encaminhando os documentos necessários à adequada realização dos
serviços.

8.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administraÉo no
prazo estabelecido neste Projeto Básico;
8.3. Repassar todas as informaçôês necessáriâs para a prestaÉo dos serviços, objeto
deste Projeto Básico;

84. lnformar ao licitante sobre novas oconências relacionadas com a execução dos
serviços, e diligenciar nos casos que exigem providências corretivas:

8.5. Fiscalizar e acompanhâr a execução dos serviços.

8.6. Manafestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, na aplicaçáo de sançôes e alteraçôes do mesmo.

I7. Fomecer à contratade todo tipo de informeção intêrna essencjâl â realizâção dos
fornecimentos:

I8. Conferir tode a documentação técnica gêrada e apresentada durante a execuçáo
do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conÍormidade com os
padróes de informação e qualldade exigidos;

8.9. Homologar os fomecamentos executados quando os mesmos estiverem de acordo
com o especificado no Projeto Básico.

9. DA FrscALtzAçÃo Dos sERvtÇos:

9.1. A Contratante acompanhará a exêcuÇâo dos serviços mêdiante de fiscâl e gestor
de contrato nos termos da Lei.

0
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10, DO PAGAiiIENTO:

10.1. O pagamento será feito mensalmente pela CâmaÍa Municipal de São Bernardo,
em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Elêtrônicâ, direto na

Conta dâ Contratada, rêÍerênte ao quantitativo dos itens fornecidos no período e
ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) daas, mediante a apresentação da competente
Nota Fiscal 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 pepel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as inÍoÍmaçôes para crédito
em conta corÍente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em
letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como
também as demais certidôes atuâlizadas: Cêrtificado de Regularidade de Situação do
Fundo de Garantia do Tempo de SeNiço - FGTS, Certidâo de Débitos Trabalhastas -
CNDT, CeÍtidão Negativa de Débitojunto à Previdência Social- CND, Certidáo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, expedida
por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e c€rtidôes negativas de débitos expedidas por órgáos das
Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

10.2. Como condiçáo para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçôes de habilitação.

10.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de anscriçáo no CNPJ com que foi câdastrado no departamento de
cadastro de fornecedores da Câmara [Iunicipal de São Bernardo, constante aanda da
Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

í1. DOS PRAZOS:

11.1. Será lavrado instrumento contratual que deverá ter sua vigência até 31 de
dezembro de 2020, a partir da data suâ assinatura.

12. DO CRONOGRAÍIIA DE DESEIUIBOLSO:

12.1. O cronograma de desembolso será mensal no valor de R$
a partir da liquidação do serviço prestado, nos termos da 6

].

.,1$(
P\

alínea "b", anciso XIV do art. 40, da Lêi Federal n" I 666/93.
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal de Sáo Bêrnardo
Att,, COIVISSÃO PERMANENTE DE LIcITAÇÃo - cPL

REf.: PREGÃO N' OO8/20í9 - CPUPMAAP

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n.o _ credenciarnos o Sr.

-, Portador da Cl n.ô

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

ê do CPF no
, pâra nos represêntar na licitação em rêferência, com poderes

pâra formular oÍertas, Iances de preço, reconer, renunàrar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
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PREGÃO PRESENCIÂL NO OO8/20I9 _ CPL

ANEXO t

DEcLARAçÂo

REÍ.: PREGÃO PRESENCIAL N'OO8/20,I9 _ CPL

A empresa ............. ., inscrita no CNPJ no..............., F,orintermédio de seu representante legal o (a) S(a)..........................
portador (a) da Cl n"................ ... e do CpF no ......................, DECLARA, sob as
sançôes administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 2g9 do Código
Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empÍegar agentes incapazes ou relativamentê incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 2.1 de iunho de
1983 acrescrdo pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999. que não pôssuiem
seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(àezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabaiho menores de .r6
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXX T do Artigo 70 da Constiiuição Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/Epp/COOp,
constantes na Ler Complementar
considerada:

esta empresa esta exctuida das vedaÇóes
.,o 14712001 e na presenle data. é

MICXOEMPRESA, conforme Lei Comptenenlat io t47t2OO1:
El\TPRESADE PEOUENO PORTE. conformê Lei Complementar no 1472001.
COOPERATIVA conforme artigo 34 de Le, Federal no. .11 488/2007.
Não é ME/EPP/COOP

Quarto ao pleno conhêcimênto e atendimênto às exigências de
habilitação; que esta emprêsa atênde a todos os requisitos de haO]iitaçao, Ue.
como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço ofe;ecido os
quais atendem plenamente ao Edital.

Qua^nto a inexistência de Íato impeditivo de licitar: nos termos do artigo 32,
§ 2.', da Lêr Fedêrat n.o 8.666/93. quê até a presente data nenhum fato oãorá
que a inabilite â participar do pREGÃO em epígraÍe, e que contra ela não existe
nenhum pedido de Íalência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital e que sê submete a todos os seus termos.

a. DeclâÍa ainda, nos termos do artigo 9o, lll, dâ Lei Federal n o g.666/93,
que_náo possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de
órgão ou entidadê contratante ou responsável pela liciteção.b. Declara também, nos termos do artigo 90, I ê ll, da Lei Fedêral n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas_

3)

4)

0
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5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa Íoi elâborada de mâneirâ independente (pelo licitante), e que
o conteúdo dâ proposta anexa não foi, no todo ou em partê, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencialou de fato da (identilicação da licitaçáo), porqualquer meio
ou por qualquer pessoa:

b) A intenÉo de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitaÉo), por qualqueí meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoâ, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificâçáo da licjtaçáo)
quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da 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 (identiíicaçáo da ticitaçâo) antes da adjudicação do objeto
da referida licitaçâo;

e) Que o conteúdo da proposta anexa nâo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou rec€bjdo dê qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oÍicial dâs propostas;

0 Que está plenamente caente do teor e dâ extensão desta declaraÉo e que detém
plenos poderês e informaÇões para firmá-la.

Local e data
Nome ê assinatura do representante legal

[ObseNaçáo: em caso aíirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaraçáo deverá
set emitida em papel que identifique o órgão (ou emprcsa) efiissõrl

CI
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ANEXO IV

MODELO OE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂMARA tutuNtctpAL DE sÂo BERNARDo TMA
Rua do Norte, no'140, Centro, CEp n" 65.430{00, São Bemardo _ MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO - CPL
Rua do Noíte, no í40, CentÍo, CEp n. 65.430-000, Sáo BeÍnardo _ MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N'OO8/20í9 _ CPL

Prezados Senhores.

1. Pela presente. declaramos inteira submissáo aos prece[os legais em vigor,
êspeciâlmente os da Ler 8.666/93 ê as Cláusulas constentes deste Ediiât

2. Propomos à CÂMARA MUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO /MA peto preço totat a
sêguir indicado, a Contratação de sociedâdê de advogados pjr" pLit çao a"serviços juridicos de atuaçâo consultiva e conteúiosa com'atendimento
personalizado à Câmara Ítlunicipâl dê São Bêrnardo/irA., êm conÍormidadê com o
!19r,".t: li::9 p:dlão -ANExO t- que integra este Aro Convocatório dêste Editat,
e arnda as esttpulaÇões do conespondenle Edital. asseverando que:
a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislaçâo aplicável á execução dos servrços
contratados, especialmente e referente à segurença e medicina do T;balho.
b) Assumimos o compromisso de bem e fÉtmenie pr""ta o" "ãrifo{ objeto desta
Licitação.
c) Em cãso dê divergêncie no preço apresentado em elgarismos ê por extenso,prevalecerá este último.
3-,Propomos como preço totâl para dos serviços, nos termos do ANEXO ldo Edital, ovêlor de R-$..... . ...-... ..(... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , estando 1a inciúúos-nãste vatorrooâs as despesas e tribulos inctdentes direta ou indiretamente na execução dos
tÍabalhos.

I O^pr:-zo de validade desta proposta e de_ ( ) dias a contar da data da sua entrega.5 u Prazo de execuÉo dos serviços será de _-dias a coniar da data doreceormenlo da eídem de Serviço emittda pela Contíatante.
Z- Outras informaçôes Razão Social da proponente, Endereço, Telefone, CNPJN' . .., tnscrição Estaduale rnscnção Municipat, se houver, srn"ô, nom", n;, ngen"i"
e Conta conente
8. lnformação de quem assinará o contrato e será responsável como preposto junto á
Administraçáo Pública.

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

quatÍicaÇão)

*@
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRÂTO

coNTRATO N. _/20í9

coNTRATo DE pREsrÂçÂo DE
SERVIçOS QUE ENTRE SI CELEBRAiII A
cAMARA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo

NA FORMA ABAIXO:

A cÂMARA ÍrtUNtctpAL oE SÃo BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacional dê
Pêssoas Jurídicas sob o no 07.629.S20IOOOí-07, sêdiada na Rua Conego Nestor no215_
Centro, CEP: 65.550-000, Sâo Bernardo/MA, doravante designada iOrufúrnrure,
neste ato representado peto presjdente o Sr. BERNARD-O JOSÉ TRIBUZI DE
CÁRVALHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portadoi do CpFno eRcno
co.NIRArtNrE, e a empresa 

-;"3r9,,'"1'J& 

j:i,".I',13:ã""jlTJ?I""J:
Juridica - CNPJ do Mtnrstério da Fazenda sob o no_ estabelecida (insêrir
ênderêço completo), neste âto denomtnada COl,ltRAtlSÃl-representada porlinserir
o cargo), senho(a) (qualiÍicação do signatário do contrato), inscnto no iadastro de
Pessoa Física - CPF, sob o_, pàrtador do R.c. no de ""oiJá.o- "rêpresentação legal que lhe é outorgada por _(inseÍir qiãf-dos instrumentos:procureção/contrato social/estatuto social) RESOLVEú celebrar o presentê
Contrato decorrente da ticitaçâo na modatrdade pregão prêsenciat n.o tZôfSlCpl_
e do Processo Administrativo n.. 0Oí/20í9, com iundamento da l-eir. a-. e.OOà, Oe Zt
de únho de 1993, da Lei no 10.520, de í7 de jutho de 2OOZ e na Lei n" e.Oiá, oe tsgO
- Código de Defêse do Consumidor, mediante as seguintes aausutas e cánaiçóes:

í. cuiusulA pRtitEtRÂ - oBJETo

'1.í. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação ds sociedade deadvogados para prestação de serviços jurídicos dê 
"iuaçao 

consuttira e
contenciosa- com atendimênto personalizado à Câmara úunicipel de São
Bernardo/MA., conformê êspecificaÇões e quantitativos estêbelecidos no Edital do
Pregao tdenltÍtcado no preámbulo e na proposta vencedoÍa, os quats rnteqram este
inslrumênto. independente de kanscriçáo.

í.2, Discriminaçáo do objetor

CI
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IÍEM DESCRTçÃO
QUANT.

VALOR MENSAL
ESTTMAOO (Ri)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

01 Contratação de sociedade de advogados
para prestação de seíviços juridicos de
atuação consultiva e contenciosa com
atendimento personalizâdo à Câmara
lúunicipal de São Bernardo/lrA

12

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

2.1. O ptazo de vigência deste Termo de Contrato é até 3.1|12DO2O contados da
assinatura do contrato, prorrogávêl na formâ do art. 57, ll, da Lei n" 9.666, de 1993.

3. CúUSULA TERCEIRA _ PREçO

3.í. O valor do presente Termo de Contrato é de R$
3.2. O cronograma de desembolso será o valor m;nsal dilrjido É;;ãlmente ate
31/1212018, que equivale a R$ mensais. nos termos da âlínee
"b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas âs despeses ordinárias diretâs e andiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trâbalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administraÇão, Írete, seguro e outros necessários ao cumpímento integraldo objeto
da contrataçáo.

4. CLÁUSULA OUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas deconentes desta contratação estâo programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara, para o exercício de 2019,
na classificação abaixo:

01 031 0020 2107 0000 3.3 90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.í. O pagamento será felto pela Câmara Municipal de Sâo Bemardo, em moeda
corrente nacional, mediante TransÍerência Bancária Eletrônica, mediante a
apresentação da Fatura, Nota Fiscâl e atestados pelo setor responsável,
acompanhadas das Certidóes Negativas de Debito junto ao INSS, FGTS, CNDT e
Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

5.1.í. A CONTMTADA deverá protocotar na sede desta Cámarâ a soticitaçâo dê
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel

SE
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timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaçôes para crédito em
conta corÍente como: nome e número do Banco, nome e número da Âgência e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem
rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de
empenho como tambám as demais certidões aiualizadas: CertiÍicado de
Regularidade de Situâçâo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Certidáo de Débatos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto â
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Retativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da Uniáo, expedida por órgáos da Secretaria
da Receita FedeÍal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. e
certidões negativas de debitos expedidas por órgãos das Secretarjas de Fazenda
do Estado e do Município.

5,2. Como condíçáo para Administração efetuar o pagamento, a ticitante vencedoe
deverá manter as mesmas condições de habilitaçào:
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material,
5,4. A nota Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada. obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo nolas íscais/Íaturâs emitidas com outro CNpJ, mesmo de íiliars ou
da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _, e conta conente no

6. CúUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçOES

6.í. O preço contratado é íixo e irreajustável.
6.2. Eventuaas alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.
6,3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, 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 supressôes resultanles de âcordo celebrâdo entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado
do contrato.

7. cLÁusuLA sÉTtMA - ExEcuçÃo Do oBJETo

7.í. A exêcução se dârá durantê o periodo de vigênciâ do contráo.
7.2. As condições de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no
TeÍmo de RefêÉncia e prooosta vêncedora, documentos integrântes e
apênaos a egte conirato.

E. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAçÃO

rdhsllt'.-
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8.í.4 Íiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pêla CONTRATANTE, na forma estabetecidâ no Decreto Municipat,
portaria ou contrato.

9. cúusuLA NoNA - oBRtGAçoEs DA CoNTRATANTE E DA CoNTRATADA

9.í. As obrigaçóes da CONTMTANTE e dâ CONTMTADA sáo aquetas prevastas
no Íermo de Rêferência.

í0. cúusuLA DÉcrrúA- sÂNçÕES ADMtNtsrRATtvAs

1.1. Comete inÍração administÍativa nos termos da Lei no 9.666, de 1993 e da
Lei no í0.520, de 2002, a Contratada quet

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes
assumidas em decorrência da contratação;
1.'l.2. ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;
1.1.3. fraudar na execução do contrato;
1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
'1 .1 .5. cometer fraude Íiscal;'1.1.6. não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no
subitem acima Íicará sujeita, sem prejuizo da responsabijidade civil e criminal, às
seguintes sançôes:

1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contrâtante,

1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificádo sobre o vetor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite dê 30 (trinta) dias;

1 3.1. multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
1.3.2. êm caso de inexecuçâo parcial, a multa compênsatóÍia, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigaçáo inadimplida;
1.3.3. suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração pública opera
e atua concretâmente, pelo prazo de até dois anos:-l.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de São
Bernârdo/l\rA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da PIVAAP/MA pelo prazo de até cinco anosi
1.3.5. declaraÉo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniÇáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a ConÍatante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam suleitas às penalidades do aí. 87, lll e tV da Lei no 8.666,
de 1993, a Contratada que:

,tr
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1.4.1. tenha sofrido condenação deflnitiva por praticar, por meio dolosos,
Íraude fiscâl no recolhimento de quaisquer tributosi
1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objelivos da
licitação;

1.4.3.dêmonstrê não possuir idoneidade para contratar com a Administraçáo
em viÍtude de atos ilícitos praticedos.

1.5. Â aplicáçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
ContÍatada, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
16

1.7.

A autoridâde competente, na aplicação das sançôes, levará em
consideraçáo a gravidade da conduta do anfrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.

As pênelidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da Câmara.

í í. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCISÃo

11.'1. O pÍesente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei. sem prejuizo das sanÇóes aplicávers
11 2- E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condiçóes do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da AdministraÉo à continuidade do contrato.'11.3. Os casos de rescisão contratual serão Íormalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTE êm caso de
rescisão administrativa prevista no art.77 da Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisáo será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspeclos. conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumprados ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentosjá eÍetuados e ainda devidos;
'l'1.5.3. lndenizaçõês e multas

12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÕES

12.1. E vedado à CONTMTADA:
12.1.1- caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
operaçáo finânceira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob
inadimplemento por parte da CONTMTANTE, salvo nos
em lei.

para qualquer

alegaçáo de
casos previstos

rfl

phk



ffi J J(
r.!r g tl lul?

ESTÁDO DOMANANHÃO
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Rra Conega Nestor n'21s-Centro, CEP.65 55A-0Al)

5ão Betnúdo/MA

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais
noÍmas gerais de licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçôes contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

14. CúUSULÂ DÉCIMA QUARTA - PUBLICAçÀO

14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicaçáo deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

í5. CúUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

'15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuçáo deste
Termo de Contrato será o da Comarca de São Bernardo/MA.

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

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEIVIUNHAS.

CPF:

CPF:

0
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO8/20í9 - CPL

ANEXO VI

DECLARÂçAO OE CONFIDENCIALIDADE
E DE IMPARCIALIOADE

REÍ.: PREGÂO PRESENCIAL OO8/20í9 _ CCUPMAAP

A empresa _......, inscrita no CNPJ no................, por
intermêdio de seu representânte legat o (a) S(a)............................... .
portado. (a) da Cl n..................... e do CpF no ...... ... .............. , DEC|-ÂRA, sob as
sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que que não será divulgada a nâtureza ou o conteúdo de qualsqulr
informaçôes de propriedadê da Câmaia, ou custodiadas pelo mesmo, em seus
ambientes de áuaçáo, à qual tenha acesso, salvo sob autorização formal e expressa
do responsável pela informaçâo, e reafirmo meu compromisso ná guarda, manuseio ou
utilização criteriosos destas inÍormaçôes E AINDA:

'1. A CONTRATADA não terá poderes, nem poderá se pronunciar à imprensa em geral,
aÇerca de quaasquer assuntos relativos às atividades da CONTMTANTE e/ou da sua
atividade profissional/contratual, sob pena de imediato rompimento contratual, sem
prejuízo da aplicação de quaisquer outras cominaçôes e responsabilizaçôes legais e
profissionais.

2. O cumprimento dos deveres da CONTMTADA como prestadoÍa de seÍviço do
CONTRATANTE náo violará nênhum acordo ou outra obrigação de manter informaçôes
sigilosas de propriedade de terceiros, não importando a nãtureza dê tais informaçõàs.

3. A CONTMTADA não está vinculada a nenhum acordo ou obrigaçáo com terceiros,
o qual esteja ou possa estar em conflito com as obrigações aÀsumidas perante o
CONTMTANTE ou que possa afetar os interesses Oéste nos serviços por ele
rêalizados.

4. A CONTMTADA atuará de forma ética e imparcial ê não auxiliará, orientará ou
pâíticapârá de nenhum ato o procedimento que repercuta em conflito de interesses.

5. A CONTMTADA não trará ao conhecimento de qualquer empregado, administrador
ou consultor do CONTMTANTE jnformaçáo confidencial ou qualquer oúro tipo de
inÍormaçáo de propriêdade de terceiros, bêm como não utilizará, enquanto persistir
quâlquer espécie de vinculo contratuat entre o CONTMTANTE e CONTMTADO,
qualquer tipo de segredo comercial de terceiros:

6. O termo "informação confidencial" signiÍlca qualquer inÍormaçáo, elaborada ou náopor parte do CONTMTADA, ou ainda, revelada pelo CONÍMTANTE ao
CONTMTADA, a qual esteja retacionada com as atividades do CONTMTANTE, seus
clientes ou fornecedoÍes e quê seja confidencial ou de sua pÍopriedade.
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Sõo Ber"anta MA

,/ A U(.)N r K,A tAuA, neste ato, dectara aceitâr e assume a qualidade de fiel depositária
de todá â documêntação quê lhê for êntregue pela CONTRATANTE. Os documentos
serão entregues à CONTMTADA mediante reÇibo. e da mesma forma deveráo sêr
oportunamente, devolvidos à CONTRATANTE.

Este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entre as
partes, pelos prazos previstos na legislâçáo vigente.

Local e deta
Nome e assinatura do rêpresentante legal

[Observaçáo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acíma: Esta declaração deverá
ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emiss;rl


