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PRESENCIAL No 00/í2019 - CPL

EDITAL

PROC. AOM. No. 006/2019

OBJEÍO: ConlÍatâçào de pessoa ju4dica para o fornecimento, sob demanda. de
malenatc,e lrmpeza de rnleressê da Cámara Muntctpalde Sào Bernaído.

ORGÃO LtCITADOR: Câínaía Municjpatde Sáo Bêrnardo/MA

DATA oA sESSÃo púBLtcA: og/04/2019

HORÁ: 17:00 hs

LOCAL: nâ salâ dá Comissão permânejle de Lrcitaçáo/CpL da CámaÍâ Muoicipã|,locatizáda ná Ruâ conego Nesror no 21s_cenr.o, cEp n'. e s!sõ-õõo]õ!àê.""-Jor"o

Progo€i.a da Câmâra ÍUunicipât dê Sào Bêrnardo: RENATA LtMA FERRETRA
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO4/2019 - CPL

EOITAL

PROC. AOM. No.006/20í9

A CÂMARA irUNtCtpAL DE SÀO BERNAROO, rnscrita no Cadâstro
Nacionalde Pessoas Juridicas sob o nô 07.629.520/OOO 1-OZ, sediada na Rua Conego
NêstoÍ n?ís-Cenko, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do pregoeira
da_C_-omissâo Permanente dê L,citação de São Bernardo, desrgíada pela poítaíiá no
00512019. assinada em 25 d€ janêiro dê 2019, e publicada no áirio Munacipat no dia 18
de íevereiro de 2019, leva ao conhecjmenio dos interessados que realizará lcitaÉo na
modalidadê PREGÀO PRÊSENC|AL, do tipo menor preço poÍ LOTÉ,;ôforme
descrito neste Editale seus Anexos e em coníorm,dade com o disposto da Lei no i0 S2O
de 17 deiulho de 2002. Decreto nô 3.555, de 8 de agosto de 2OOO, da LeiComptementarn' 123, de 14 de dezembro de 2006. da Lei n" il.4BB. de 15 delunho de-2ô01. do
Decíelo n'6.204. de05 de setembro de 200.1, âpticaôdo-se subsidá.iamente. a Ler no
E.666. de 21 de junho de 1993. ê as exrgências êstabelecidas neste Edial.

A sessáo pública de reatização do pregâo terá inicio às í7:OOh, do dta09 dê abrit de 20i9, devendo os envetópes. conrãndo a er.opã"iã àãÊàlo" 
" "DocumentaÇão dê Habtttação_paía o oqeto defrnrdo neste Editet e respectrvos Ànexos.ser enregues na COUTSSAO pER ANENTE DE LtCtTAÇÃOapL. siluâda na

Comissá-o Perínanente de L,cdâção/CpL da Câmaia úr"i"ü"f fo""fi-à-"-n" nuauonego Nestoí n. 215{entío. CEp: 65 S50-OOO, Sào E}ernardo/MA na data e horário
acima mencionados

í. DO OBJETO

I 1. A presenle trcrtaçào lem oor obleto a Contretaçáo de Írgssoa jurídica Ders orornectmento, 3ob demand., de matê at dê timpeza de interesie da CâmaraÍtlu_nicipal d€ São Bêmardo, conforme especiticações constantás Jo feào aeRêretêncla - ANEXO t, partê rntegrante dêste Edúat.

12. O valq globat estimado desta ticitação é de Rt 24.795,90 (vtnte e quatro mit,setocentog novontâ ê cinco rêais ê noventâ cêntavoa)-

2. DA PARTICIPAçÂO

?j-^111':lp_"ç* de empresâs, cujos íamos de atividades sejam compatíveis com ooojeto lrcÍtado e que atendam a todas aS exigências. rnci_rsrve quanto à documentaçáO€ requisrlos minrmos de crass,ficáção das Éroposras consta;te desie É;t"a; ."r"Aneros

2 2 
_âl:Éi:c-jp:af+ j'est€ PÍ?qao é dê
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3:L,llo::!o 1dm"' -es 
na trcrtação as êmprêses púnidas. no ámbiro da Administ@çáo

ruolr9a:^co.m 
.as. 1ençóes que abaÍqueín e AdmrnrslíâÇáo púbtica Municrpát prescÍrtas

no an /" da Lei Federal no 10 520/02 bem como os incrsos lll e tV dO art 
'g7 

da Let
Federatno 8.66&93.

2.4. Nâo poderáo parlicipar os rnteressados que se encontrem sob íalêncaa, concordata.concurso de credores dissotução. trquidação ou em regime de consOi"iá. àr"úr", qr.

=i 
:I Í:rm, de consrlurçào empresas estrangerrã" qre nao iuniÉÀ-Ã no pats.empresas quê possuam. entrê seus sócros sêrvidô-.ês público3 da Câiaã Íúuniclpaldo SàoBGrnârdo bem.como aqueles que tenham sdo declarados Inidôneos para lrcltaruu, r/onrraraÍ com a Ac,ministíação púb|ca ou punrdos com SuspensâO dO dirêdo deÍcrrar e conkatâr pela Administraçâo púbtica da Ca.aà'úu,iúliif -ae 

SroBernardo. (art. 9 da Ler Federat no 8 666/C3r

3. 9l F-EPRESENTAçÃo E DO CREDENCTÂME TO OUANDO oA ABERTURA DASESSAO PUBLICA

3 í Na Íase de credenciâmenlo o inleressado deverá credenciar-se ê, se íor o caso.comprovar a existêncra dos necêssános.poo","" p"r" to,Ãriaiá-o ãã r-,.oô"i"". *r"a prátrca de lodos os dema6 alos rneíentes a este p,egào preienc,al ' _'- '--

3 í Í. âté o inicio do hora.io da sessãô 
_ 
o pregoerÍo ou por detegação deste a equtpêde apoio. procêderà ao credenciâmenro aos-r,.it.nü" l, jã" iJiã""ãlüirÃ ,"g","píesentes, coínprovando, se íor o cêso, a outorgã de poderes i""ã""arioi-pu." 

":T3'iXX'.""-1"":1["'.:]caÍa 
a prát'ica oe tooos oã oeÃals-ãiài-i^áiàliüJã"c,aa"

;i":í." Xr^rrffJl,"" 
ao mesmo credenciado represenlar mais dê um proponênre no

b) Nào sêÍá permitido meis de um crêdênciedo pará o mesmo proponente;

3 2. O licÍtante tnleressado ctevera se aoresenrer âô p..^^ôi.^
para credencramentã ,ãi-,riãÀãai.',i!tl-"3n] l :o Prêgoeiro ou a êqurpe de apoio
o*,,"nto q," o liàiJ;,; ;;-,ã;",";iiiJ::§mf,:5"Í:üH:"i::"H#* 

o1:suâ representadâ, devêndo a,nda ." 
",o 

o" 
""r."gã 

à-o;;il;;:.;à#i;Lr-*exibindo â Carteira de ldentdadê ou
respectjvo documênto. oulro documento equivalenle' com copia do

3-21. O credenciamento far-se-á por mero de rnstrumento púbtico de procu.acào ournsrumento padrcuter ou DoÍ câíã credencÉr ri.."oá p"lã-",giiürlJ;:;ã_","com assrnaluía íeconhecrda poí Cariono compêtente, no modeto do ANEXO ll desle

..j
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Ed(al. com poderes par€ Íormular ofertas e lances de preços e prâticaÊtodg! os demais
atos Í,€rtinêntes ao ceítame, em nom6 do proponente.

3.3. O instÍumento de p.ocuração, púbtrco ou paÍticular. ou Caía Credencial (AI{EXO
ll). deverá eíar acompanhado de cópia dos soguintes documentos:

a) ato constitutivo. estatuto ou contrato soc€l em vigor, devidamente atua[zado. ou ato
constitúivo consolidado, dêvidamenle rêgistrado, em se tratando de sociedsdes
comerciais e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado dê documonlos de
eleiçóes de seus adminishadores, no qual esteiam expressos seus poderes pãra
exercer direatos e assumrr obr,OaÇõês em decorrênqa de tat jnvestidural

b) Cópia da Cédula de ldentidâde ou oulro documento oíictal que contenha íoto do
r€prosentante dâ emp.e§a inte.essada.

3.4. Os documentosde credênciamento serào conieridos pelo pregoêiro, â câda Sessão
Pública realizada.

3.5 Após o cíedenoramenlo, seÍá declarada a abenura da sessão e náo mais serào
admitídos novos proponentes. dândo-se inicio ao rêcêbimento dos envelopês.

3.6. O credenciemento sêrá conÍerido pêto prêgoêiro â cada Sessáo pública roelizada.

3 7 É fãcultâdã a apresenlaÉo do credenciamento de que kata o subíêm 3..1. A íatta
dess,e documento somente rmpedirá que o rep.êsênlanle da licjtante se maniÍeste ou
responda pela Íepaesentada durante o procêsso licitatóno

3.E A licitante que comparecer reprêsentada por seu sócio ou dirqenle. tica dispensada
do credênciamento na íorma de que trata o subitêm 3.í, dêvàndo compÍovaa êsta
qualidade âtravés de cópias dos documentos indicados nos subitem 3.3 alííEar ,,a,, e
"b".

3 9. Náo será adm ida a panicipaÉo de dois representantes para a mesma emÉrese e
nem dê Um m€smo representanle pârâ mars dê uma êmpresa.

3.10. Os licitantes deverâo apíesentar Osclaração, em sqparado dos envelopes, de
enquâdrsmênto no ârt. 3o da Lei Complementôr no. 147120.14, no câso de microcmpresa
ou empresa de pequgno porle e tâmbém para as coopeíativas. conforme modelo
constale do Anexo ll deste Edital A nào enlregê da reíerida Declaraçáo andicaíá que a
l|citenle optou por náo utill2aÍ os beneíicios pÍev,stos na Lei Óomptêmênter no.
147t2014.

3.10.1. As MEíEPP/COOP deveÍão compÍovar a decta.açáo do ilem anterior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a Certidâo ds Enquadrâmcnto como Mlc,osmpGsa ou
Emp.e.. dê Pêquenô Porto. somentê pâra êÍetto do disposto nos ârts 43 â 45 dâ Lei
Complemenlaí n' 123. de 14t12J2O06 emrtda nos leímos do art B. da InstÍuÉo
Normativa do Departâmento Nâcionat de RegistÍo do Comércio - ONRC n. 103. de
30/04/2001, pelo Registro competente para a rnscriçâo do Ato Constatutjvo ou Contralo
Socialdag pÍoponentes pertencenteg a eslâ catêgoÍia empresarial.

I
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3.11. Os Licitantes deverão âpíêsenier a dectaraçáo exigada no (êm 7 3.6.

3 12. Da OÍdem dos Procedimêntos:

3.12.1. A sessâo do certame obseÍvará os seguintes procedrmentos:
a) Cíêdenciamento;
b) Aberlura dâ Sêssão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamenlo. ClassÍicáção das Propostas de preços e Fase de Lances'
e) Do beneÍicio às microempresas e empresas de pequêno porte
0 Fase de habilitação
9) Fas€ R€cursal
h) Da Adequâçáo da Proposta de Preço

4. oA apRESENTAçÀo Dos ENVELoPES

4.1. A PÍopo§la de Preços e os Documentos de Habilitaçào deveÍão §er apresenfâdos
pêssoalmênle pelo representante credenciado, no local, diê e hoÍa acima mencionados,
em 02 (dois) envelop€s opacos. distintos. devidamente Íechados e rubric€dos no íecho
o coôt€ndo em suas panes extemas e íÍontais. em caracleres desiacâdos, ekám da
razáo social do licitante. os seguintes dizêres:

ENVELOPE M O1
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGAO PRESEI{CIAL NO O(N/20I9
ORGÃo LlcITADoR: coMIsSÃo PERMANENTE DE LICITAçÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO' A
OATA:09/0rU20í9
NO E OA EiIPRESA LICITANTE

EI{VELOPE r{o 02
oocuMENTos pÂRA HAatLrrAÇÃo
PREG.AO PRESENCIAL N" OO{,/2019
oRGAO LIC|TAOOR: COÍí|SSÂO PÉRMANENTE OÊ L|C|TAçÃO _ CpL
LOCAL: SÁO BERNARDO/i'A
DÂTA: 0910{2019
NOÍVIE DA ÊTIPRESA LICITANTE

4.2. Não será admiiidã â entrega de apenes um envelope.

4.3. Após a enlrega dos envetopes aquele indicado como 'DOCUMENÍOS DE
HABILITAÇAO" será rubícado pelo pregoeiro equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes

4,4. Os envelopes deverão conler obÍrgatoriamentê e documêntação em original ou
copra provlament€ autenticada poí cartório competente ou por sêrvidor da CpL (eté
vintê e guatro. ho,as .ntes da rcalização do certame), ou publicação em ór9ão da
imprensa oírcial.

,.,.., .. u.,!,, 
P.cd 6 d. !,
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4 5. As píopostes quê não atêndeíem às êx€ências do presente Edrtãl ou quê Íorem
omissas ou apresentem ir.egularidâd6s ou deJeitos capazes de dificultar o iufuamento,seráo desclassiíicadas.

4 6. Nào serão acerlas documentaçáo e proposta enviadas vra postal ou enkeoues em
ourros selores que não sera o especiÍcado no oreâmbuto do Ed âl

:r_,l:d-gryry"Igry1re de dectaração expíessa a srmpres âpÍesênraÇão da pÍoposra
rmpxçtÍa a submissáo ás normas constanles da legtslaçào que rege a ratér," e aopresêntg Editalde píegão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5 '1. A PÍoposta de preços deverá seÍ apíesenlada em 01 (uma) via, impíes§a em papeltimbredo-d.a ticÍanre. em.tingua portuguesÉ, satvo quantà a. 
"riu""'ú"-iàãi""s o"uso corênte, s€m emendes. rasuras ou enke nhas. aevioamenti ààiáJà. ã""J""0, 

"rubÍicadas todas as lolhas pelo represenlante legat do lic ante propo,re,ifel _, osêgurnte conteúdo de apíêsentaçào obrqatóna

a) Númeío do pregão. aazão sociâl do proponente número do CNPJ/MF. eôdereçocompleto teteíonê fâx e êndeÍeÇo eJêtrôn;co (e_maí). està ,lrtiÃo se'Àouier. paracontato, bem como dados bencános te
conta conente fàrã fiis-;; ;ô;;il: " 

como: nome ê nÚnero do Bânco esêncÉ ê

b) Nome comp.to do resprg6ssrgl peta assinatura do Contrato. números do CpF €Carleira de ldentrdade e caÍgo na empresa:

c) Descnçào compreta do obrero da presenre riciraÉo com rndrcação do LorE e , EMcotados, em coníormidade com as especÍfrcaçóes do Teímo de iêÍeÃ""ã lo"qoI d€8tô EdÍal.

d) PÍ€ço uniláiio e o valor total da propostâ. Nos píeços propostos deveráo êstârincluídos. etém do tucro. todas as des;.
rriuutos oe quarqueiia-t,,#'"il;'":t":;::::,i"",X ff i"T:#j:,fl i#I::com a execução do objeto da prêsente licrração,

í) Pra2o.da varidâde dâ pÍoposta. nào infeíior a 30 (tínta) dias. a conl.r da data dasessáo de abertura dos Envêlopes:

g) Prâzo do exêcução: de acordo com Termo de Referência

9.1) Após a solrotaÇão de íoÍnecrmeniô a.CONTRATADA deveíá proceder a 
'ntrega

.los itêns cônÉtâhtês em suê tôrâti.,âdê êô eté no máx,ôo OS (cin@) diásconsecutivos. êm uma unrca etapa. rnoeoenoenteÀ"* o" or"r',,i"l,J;',I *",solicilado

5 2. Nâo sêrá admrtda cotação distihta prevrsta nestê Edital.

"-1t;l
::::

.23 , *'
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5 3. O píêço oíerlado peamanecêrá fixo e irreajustável
5.4. A apresentação da Proposta implicará na ptena acêltação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

5.5 O licrtaote que nâo mantiver sua proposta ticaÍá suieito às penalidades do Oecreto
Federal.

5.6. QuaisqueÍ lributos. custos e de§pesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamenle colados. serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos. a esse ou quêlquer tilulo devendo os seÍviços ser
fomecidos sem quaisquer ônus ac,tcDnats

6. OO JULGAMENTO OAS PROPOSÍAS

6.1. Seaão proclamados, pelo Pregoerro, os licitantes que epresentarêm âs pÍoposlas
dê m6nor preço global poÍ LOTE e todas aquetas aprêsenladas com pí6ços até íoelí
(dez por c€nto) superiores, dispostos em ordem crescente. pãra que os repíesentantes
l€gaas das licitantes partjcipem da etapâ de tances veóats.

6-2. Ouando nâo foíem idenliíicadas, no mínimo, kês propostas escritas com píeços êm
conformidade com o deÍinido no subitem anlerior. o pÍegoeiÍo fará o ordename;to das
melhorês ofertas âté o máxrmo de trés colocâdas em oÍdem crescente. quaisquer que
sejaÍn os valoÍes oíertâdos, conÍormê o disposto no D6crêlô Fedeaal.

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subítens anteÍloíes seaá dada
oportunidade pâra nova disputa, por meio dê lânces vêÍbâis e sucêssivos. de valores
distintos e decresc€ntes, paía a escolha da proposta de menor valor.

6.4 Nào podeíá haver desrsténcia dos tancês ofeíâc,os

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

6.6. Encerrados os lances. as p.opo3tâ! de microêmpto3a ê de empre3.! d9
pêqueno po,to que se enconkaíem nâ íajxa álé 5% âcima do menoa preço sêÍào
consideradas empatiadas com a primeira coloc€da, devendo estas proponehtes ser
clnvocadas na ordem de classúicaÇão. ume ôa falta da outra. para fazer umâ única e
última oterta. iôíêrior a da primeiÉ colocada. visando o desempate.

6.6.1. Aplicâ-se o disposto nesle item som€nte no cãso da propostâ iôicialmenG mais
bem classiíoade nâo ter sido aprêsentada por microempresa ou empresâ de pequeno
porle.

6.6.2. A midoeínpresâ ou a empresa de pequêno podê mais bem classificada poderá
apresentar uma última oteía. obr(Jatoriamente inferior à proposta do primoiro colocâdo.
situação em que. âlendidas as exigéncras habiljtatóaias ê obseívâdo o valor esltmado
pârâ a contaataçào. será àdjL/dicedo em seu favor o objeto deste pregáoi

u
w/t
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6-6 3 ]rJão sendor/encedora a micõ-mpresa ou a empresaãã pequãnã poããããÉ bem
classiÍicada. na forma da subcondição ânterior o pregoeiro convocaiá os licitantes
remanescentes que porventura se enquac,rem na situaçáo descnta ne§ta condiçào, na
ordem clâssiticatóía para o exercrcro do mesmo drrerto:

/l-'
\r/

)(

'!) tl

6 6 4. No caso de equivatênoa dos velores apresenlados pelas micÍoemprcsas ou
empresas de pequeno porteque se enconkem no htervâlo estabelecido ne§tacondição.
o Pregoerro Íará um sorteio deíinrndo e convocando automaticãmenle a vencedora para
âpÍesentaçáo da oferta íinat .,o desempate,

e6.5..O interess€do que não apíesenlar proposta decairé do direito previsto na L€i
L;omplementar no 14712014.

6.6 6- Caso não haja interessadoa em exeícer o direito de preferência, o procadimento
licitalório corÍerá seu curso noÍmât

io cntérro de mênor oreco (ío el oor LOTE

6 8. O Pregoêiro examinará a aceúabiiidade quanlo êo obieto da proposta com o menorpÍêço, conÍorme deíinido nesie Edaral ê seus nn"ro",'ou"iú,iaã'Ã-J,r"-J"ã"nr" 
"respeito e divulgando o rêsultado do julgamento.

6.9. Sêndo acêriável â oferla, sêrá veníicado o atêndimênlo pêlo proponêntê de to<íasas exigências edatatices, para efeito de habitiração. C""o àJntiãrio-o'1i"go.no
examinãrá as oíertas subseqúêotes, na ordem oe 

"rJ."m"ifáo, "t,i 
a 

"ór,#o'à" ,r,proposta que atenda a rodas as exigências consrantes oestà eàrtai. i",iJoãiã"p*tiuoproponônte declarac,o vencedor nessa Íase

6.10. 
. 
Verificâôdo-se discoídáncia entre o preço unitáno e o totat da proposta

prevaleceÍá o pnmerro sendo corí€rdo o preÇo fotal. ocoÍrendo O,vergêncra entre osvalores numêncos e os por ertensj predomharào os u[rmos. ,noàpent-eniJ_ãnt oeconsl,ltâ ao licitântê

6 11 Ceso tenha ocorrdo lance ê proposta de preços. aiustada ao laôce final. cteverá
:er.protocotada na cpl- da câma.e, no prazo de 4Íi(qu;re;te 

".ftõ iãrà".'ârrra"da lavíâlurâ da ata.

6.12.Serào desctassírcactâs aquelas pÍoposlas que
o rz r. Aprêsentarem valores acrmâ do máximo esiabelecrdo no Edital, englobandoiten. ê v.lor global;

6Í22 Náo alêndêrem às exrgêncras do presente Ec,[ale seusAnexos:

612 3 Fô.em
o,fict tta, o lutga.enl; 

dP'csêntêm irregurâíidâdês ou fâlhas câPâzes d€

elclusivãmenle
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6'Í24 Que conlenham preços mantfêslamente rnexequiveis, assim consideí
aqueles que nâo venham a teí demonst.âdo sua viabttidade por meio de documentaçâo
quê comprove que os custos são coerentes com o§ prâttcados no meÍcado

6.13. 56a propostê escritâ de enoÍ Prêço náoíor ace ávelou sea respediva licitante
desâtender âs exigências habilitatóraas seÍá examinada a oferta seguinte e a sua
acêitabilrdade, procedida à habilitaÉo da licrtante que liver formulado tal proÍ,osta. na
ordsm de classiÍicaç:o. e asstm sucessivamente. eté a apuraÉo de uma que atenda às
condigões deste Editel

6.14. O Pregoeiro poderá negocrar ctiÍetamente com a ÍcMnte detentors da proposia de
rnenor preço. no sentrdo de qu€ seia obtrdo o melhor preço

6.15. Da rêuniào lâvraí{€-á ata circunltanciada na qual scaáo rêgisfadas 6
ocorrências Íelevanles eque âo íinal. será assinada pelo pregoeiro, p€los componentss
da equipe de apoio e peks represenlantes dos proponentes present€s.

6.16 O licitântê declarado vencedor clevêrá encamrnhaí (ou apresentar) a proposta de
preço
ad€quada âo último lance, no prazo de 02 (dois) diâs. contado da assinatura da ata de
sosaão

6 16.1 Os documentos poderão ser Íemêtrdos por mero digital. podendo seí solicitados
em
original ou por cópia autent,cada a qualqueÍ momento, em prazo a ser estabelecjdo pelo
Prêgoêiro

6.16.2 Os originais ou cópras autenticadas, cãso sejam solicitados, deveÍào ser
encaminhados ao órgão licitante

6.í6.3 O licitante que abandonaí o certame. deüando de enviar a docrrmentaçáo
indicada nesta seção. será desclassificado e sujeitaÊsê-á às sançóes pÍ€vBtas neste
Edital.

6.16.4. O Pregoeiío podeíá Íixat p,azo pa.a o reenvio do anexo contendo â planilha de
composiçáo dê preços quâhdo o píeço totel ofertado Íor aceitável. rnes os preços
uÍritáÍios que compõem necessÍtem de ajustes aos valoÍes eslimados peb ôRGÂO
LICITANTE- O ajuste da proposta não poderá rmplicar aumento do seu valor global.

6.16.5 Será desclassiíicáda a propostâ que nêo coríigú ou nào jl/stiíice. evenluais
irÍ69ularidâdês apontadas pelo Pregoeiro.

616.6. No caso de liciiação por totes ou itens seÍá f,ermitidâ a alteração de preços
unitáÍios pglo licilante observando-se: (âpenas se houver divisão em lotes ou itens)

a) Como limate máximo o valoÍ global íinal ofertado, desde que os preços unitários Íinais
s€iam menores ou igiJars aos preços unitários da proposta inicieli

b) A possibilidade de nêgociação coíh o píoponente vencêdor visândo a reduÉo de

/)rt1
,lt
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pÍeços unitâ.ios, para qualquêí um dos itens indivduelmente: e

c) PaÍa lins do dispo§to neste incrso, o cálculo do vator gtobat dar-se-á peta somatória
dos preços unatários dos itens da pÍoposta, multiplicados poí suas respeciivas
quantidades-

7. DA HAB|LtTAçÁo Dos LtctrANTÊs

7 Í. A Documentação de HabititaÉo deveÍá seí entregue em 01 {uma) vra. em envelope
devidâmente íechado e rubricádo no íecho, identiíicado confoíme o indicado no Ítgín
a.í desle Edital-

71 1 As doclaraçóes e outros documenlos julgados necessários à habititaÉo.
produzidos pelo próprjo ticitante, deveráo conter data, identficaçâo e assinatuÍa do
titular da empresa ou do seu rê[resentante legal.

7 2. EnceÍada a etapâ competttiva e ordenadâs as ofertas, o pregoeiÍo procederá â
abertura do invótucro contendo os documentos de habilitaçà; oo ttitanie que
apresentou a melhor proposta. procêdendo a sua habititaçâo ou inabilitaÉo

7.3. A paíticipaçào no presente procedimento licitatório requeí a apresentaçâO dg toda
a docum€rÍação comprobatóíÍá da necêssária qualificaçáo no quê se refeãã, 

-

7.3.'l- Habilitação Jurídic., que será comprovada medianle â apresentação da
aeguint6 documentaçào.

a) prova de registro comercial. no câso de empresa rndividual:

b) ato constitutivo, estâiulo ou contralo social em vigor, acompanhado de lodas suas
altercçôês, devidamente regiskados, em se trataodo;e socied;des u;r;o;; u, ,ocaso de socEdacte por açóes, acompanhado dos documEntos de eÉúJO"êü **aadministradores:

P,::::.S:-9:,*:des srmptês o alo constrturrvo rnscrito no CaÍtórjo Crví (RegEtro
Çryrl oas Pessoas JurÍdjcâS ou Cartóno de Reg,slío de Titulos e Doc;rneÍitos)
acompanhêc,o da píova de Dúetona em exercioo:

ÍJ_*^"j:9-* irl"llaçáo .êm se rrarândo dê empresa ou sociedad€ esrrangeira emruncbnômenlo no pais e ato de regrslío ou autonzação parâ íL,acionamento ;xoedtdopelo órgào competente. quando a aiivrdade assim o eíg,i

73.2- 
.Regülaridade Fiscal, que será comprovada mediante a epresêntação dossêguirÍês documêítos:

a) Provâ de Inscnção no Cedastro Nâcionât de pescôá Juridlê. (CNPJ)i

b) Píova de jnscrição no Cad6ltÍo de Contrlbuantss Eltadual ou lrunacipal, sehouvêr, retativo à sede ou domrcítio do ticrrant", pe.tn"ntüo-""il-rarno àã"i*,ã"0" 
"compâtÍvel com o objeto conkatual,
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,llr_1,,^"1:r-r-_O: j*"rtafldade peranre a Fazenda Featerct, Estadual e Mun,cipat dooomrcrlo ou sêde do licilante que será íealizadê da seguinle ÍoÍma

a) Fazond6 Federat apresêntaçào de Cenidáo Conjunta Negativa de Débitos retaüvo§a Tribulos FederaÉ e à Dtvida Airva da Unrào. ou Cenroao Cõnlunia ãori,rrã, a",tonegativo. expêd.c,a pera Secretaria da Rece,ta Federat do s.íitÁtej; É;r_0o."-Geral da Fazenda Nacronat (pcFN) que âbrange. ,n"trs,r". a, 
"oÀíiór,iãã, "o"i","pÍevistas nas atineas a a d, do parágraÍo únrco. d; an i 1. da Lei n" o.zii, o" isgf,

:-r]-O_]::]l:lt: Ogq:ra em subsrrlurçào a cenrdâo menc,onâda ôa atinea c 1 apíeaenBras sÉgurntes certidóes conluntâmênte dêsde que tenhem sdo .rpaOàã" aJí o,. Z a"novembro de 2014 e estê,am oenrro do prazà oJr"üjàr- 
""'Êi,io]ãt=" 

"""nuao
Negatrya de Dêbío ou a cendão pôsitrva corn ef.ito;;;ú;;.êàniããti*nor,çaoPreüdenciána e âs de Tercerros, êxpêdrda per" s""rur"rãààiicãii" iã"]ãiào ar"",(RFB) ê a ceírdão conrL,ntâ Nê{,âr,va oe a;utos iàr"r"ã" 

"J"für-r'ã.'."" " 
aOivrda Atva da Unrão ou Certidàú.,ntuntê p^osrrv" 

"; ";;;"g;;;;:exffi,oa peraSecreteria da Recerta Fêderat do Rrasil (RFg) e pÍocurado.ra-Gêral dã FazendaNacional (PGFN);

b) Fszend. Estaduâ|. apÍesentação da Certrdão NegatNa de Débitos (e débitos emdtuida ativa) ou cenidão posirivê ;om ereito de Negaría a" iÀpã"i" Iãjã iil*00."relatrvas à CrrcutaÇão de Ílteícadôrâs,e soo," p,.ü"ç01. oã S*iç6;H ;ã^p"n"jjlteÍesladual lnlermunrctpat e de Comunrcação - ICMS. expedrda p€ta S€cretana deEstacÍo de Fazenda. ou se Íor o câqô
razão oo oblero soãar-;"â,:"#;"#":;l!'ioscomprobalórrâ de que o rrcitanle. em

!l f3zenoa *tunicip6t apresenlação da cerrrdão Negatrya de Débitos (e débÍos emdivida etrya). ou Cêrlrdão posrtiva com ererro oe_Negaiva'lã;.;"o"i;""à;ãã"*çr"de eualquer Narureza _ tss. ou sêíorocaso cenroaã comprooatárãàLã* o[,f""f",em razáo do objeto social. eslâ ,sento de rnscnÉo munic,úl:

d) Ceíificado dê Rêgulandade do FGTS - CRFI

e) Prova de inexistência de débitos rnadimptrdos perante a Justiça do TrâDatho.mediante a apresentaçào de Certtdão À
certroáo posrtrva oe ü-ur,;"-.;;'ff;,"'"1:lly"Ji3""j,::.JÍ::Ift"i,(cNDr) ou dâ

7 3 3' A§ microêmpreras e empresas de pêqueno por!€ creverão apresentar roda adocumentação exigrda para efeíà de comprovaçâo de Íegutaodade fiscãt rêlaoonadasno il.m 7.3.2. mesmo que esta aor."""i" "ill-"-v 
v.,^..- rww x§(;dr.r'raoo

fi;1{i*mig:: Í ""*:i'"ã.JnígT:J§,iltf;à 
"":tr#",;" *lli, :

cra edmrniskação púbiicâ. parê 
" |...,,,"I1T". 

pto.t|'og."vel por oual periodo. a qitédo
pârceramento à" aàu,L. 

"Ãi,Iaã 
J;""1:11-!ã" 

da.documenlação' pagamento ou
ere,ro oe cen,oão l{il ü":"r: s"rX'J3".luâ's 

cerlrdóes nesârrvâs ou positivas com

73.3.1 Este benefrcro será concedtdo
disposto no cubitem i.ro ã."r"ãàiãi"' 

somente às empresâs que âlenderem êo
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7.3-3.2 A náo-rêguÍarizâçáo da documentaÉo, no píazo previsto neste liêm 7.3.3,
implicarâ em decadência do direito à contrataçào bem como a aplicaçáo da suspensáo
dê licitaí e contÍatâr com ê Administraçâo pãlo periodo de até 02 (dois) anós. sEnOo
facull€do à Administração convocar os licitantes rêmanescentàs, na orOem Oe
classificação, para a assinatuÍa do conkato, ou revogar a licitação.

7.3.4. OuallÍicâçâo Econômico-Financei,a, que será comprovadia mediante a
apresentação dos s€guintes documentos:

a)-Balanço patramoniâl 6 demonstrâções contábeis do úitimoexercício social já exrgivoise apíesênlados nâ forma da lêi, vedados a substituiçáo por balancetes oí baÉnçosprovisórios em que esteram íegsÍâdos os vatores oo átrvo'clrcuúnie fnôl ãio p""",ro
crrculente (PC), d6 modo a ertíarr-se ,ndrce cle Lrqurdez CoÍente (lLC) iguat ou supêíor
a 01 (um), iôdicados pela licitantê.

a.'1) As llcíanles que apresenlárcm resultado menor do que um (1,0) em qualquêr dosíndices reíeridos acima. deverão comprolar o capitat minimo ou pàúírànio-fiquijo ,gualou superior â dêz por cento (10%) do valor estimado da conkalaÉo

a.2) Erce_tua-se da exigência da a nea anteíior o mrcÍoempíeendador individual (art. ,lE
da 

-Lc -í232006 
dc_aí 1 j79 s 2o cc) e ês M". ; Êà-;;" É;;ã;;" qr.

?19eysêr9m habitirâção em lacrtaçóes cujo os obJêros seJam pai" o rár*",'rn"nio p"rapronta entrega ou para tocaÇão dê materiâis 1ar1.'0" oo úcreto reae,ãi n;ááü)zootf.

:-llj:.fl!:r:::,:T.menos de um exercrcro rrnancÉúo devem cumprií a exrgênoauesle suolem meõlante a apíesenlãÇão do Balanço de Abertura. acompánhado do
1"111!."^::1.119,5, e da Demonsrraião do Resuriado re,anraào cãni oãJ n-o mesrmeolatamêôte enlenor à data de apresênlaçáo da pío@sla

a.4) Sêrão considerados aceitos como na forma da lei o balenço patrimonial sdêmonstÍagóes contábeis assim apíesentadosi

l. Publicâdos êm Drâno Oíicialoul
ll Pub{icados em jornal de gíande circulaÇão ou.
llL Regrslrados na Junta Comercral da seáe/domrcitro c,o tlcttanle ou;rv. r,oÍ copra 0o Luro Diâío, devidamenle autenticado na Junta CorneÍcíalda sede oudomicílio da ticitanre, na torma dà tN n.65 do o"p".t.rn"nro iia-"ãnãiiã Ãlã," o"coméÍcio - DNRc de 10 de asosro de r 99z 

"n 
ã;ãàrpã"À"jã ,iiiã"ir,",#'""i" 0""rermos de Abertura e de Encerrâmento ouanoo ror apiesenàJo-ã à1.ür"j jã'ô,ar".

!:p Tt:jo _eêto Pregoerro e Equrpe de Apoio r,i" o"p"n."à" j in"tr"ao, n"oocumentação dos Termos de Abenura e de Encerrâmento do I-ivro em ou..ii.r-'v.-sistema pubtco de EscÍrruÍação Drgrrat _ Sped --óã"iau,r iõ"","üiiãã.r 
".6.022t2O01). nos termosdo aí 2;dá ln;trução Nã,_"r,r" iÉa nÀiãi/ãàj: i.-i"'ru"ooâpresentar reíe(dos documentos. c,evrdamente assrnedos, na forma ao .§ S" Oãlrf tOda lnstruçáo Normativa DNRC no 107/2008

b) Certidão Negetlv. dê F.lêncla ou Concordatô (RecupeíaÉo Judicial ouExlrâiudicael), €xpedida pêto distribudor da sêde da p"rro" lrriJi"..--À-i"i] nao

1e
02uh1?6
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excedente a 60 (sessenta) diâs de ântecedéncia dâ data de apresentaçáo da proposta
de preço

7.3.5. 
^ 

QualiÍicâção Técnica dos |cdantes deverá seí comprovada através de

a) ATESTADO de cápacidadê técnacâ tornecido
ou pÍivado comprovândo gue o lic ante presta
obieto deste pregão

7.3.6. Oochraçáo Unmcâda quê constârá:

por pessoas juridicas dê direito público
ou prestou serviços compatíveis com o

a) Declaração de que nào empregâ menores dê dezoito anos em trâbâlho noluÍno,
F,eÍigoso ou insalubrs e nem menores de dezessêis anos em qualquêr trdbalho. salvo
na condiÉo de apJendiz, a paÍtir de quatoze anos. de coníormúade com o disposlo na
da Ler Êederal nó 8 666/93. nos termos do ANEXO lt
b).Oeclaração de supeÍveniência de fato impedrtivo da habilitaÉo neste cêíame,
ktclusive na vigênciâ contratual, câso venha a ser coí{râtado.

c) Decleraçào de etaboraÇâo indêp€ndênlê de propostâ

d) DeclaÍáçáo da condição se é ou não ME/Epp/COOp

7.4. A aFesentaçào do Certificado de Regrstro Cadaskat _ CRC, expedtdo órgáo daAdministração Púbticâ FedeÍâl ou de oú.os Estados, subsriturrá os Oo"rirenro"enumêradoa no§ 3ubitons 7,3.1 (,.a,,, ..b,,, ,,c,, e ..d,,) e 7.3.2 (,,a,,u:.t;i ----

7.5 Não haverá apresentação de amogtra prévla eo contrato.

7.6 .Náo_seíâo acêatos protocotos de êntrega ou solicitaçào de documentos eínsubstituiÉo aos documeotos requeridos no presente Editâl e seuô Anoxos.

7 7.Se â documenteção de habtlleção náo estiver completa e conela ou cont@rÉrquatquer dispositrvo desre EdÍtat ê seus Anexos poo"à o e,eg;eiã ããn"ü"r", op.oDonênie inabilitádô

7,8-Sob p6nâ de lnabilitaçáo, os documentos apresentâdos alêvêrào estâr em nolflê (tolrc anle. com indrcação do número de rnscnçào no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em lÍatguâ estrangeira deveíáo ser entrcguesacompanhados da lÍeduçáo parâ tíngua portuguesa etetr.rãda por ti"arior lr|.#ànt"Ooe também devdamenle consutaniados ou Íegrskados no canóno'de titulos edocumentos.

7 10. _Documêntos de procâdência estrangeirâ. mas emitidos em tíngua portuguesa.
também
deverão ser apresenlados devidamente consulârizados ou registrados em cartório detítulos e documêntos
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7.11. Em se katando dtti
deverào eslar em nome da íiIat. exceto aqueles que peta prãpria natur;a, são €mitidos

3lor*/?

somênle êm nome da mâtaiz.

7.12. Os documêntos acima íetacionados necessáíios à habilitação, podeÍão seÍ
apre.senlados em origrnâ|, poÍ quatqueÍ proceaso dê cópia autênti;ada po, maio Oe
cânôno competente ou publcaçào em orgáo da imprensa ollcial ou por dOias. desdeque acompanhadas dos onginars pará confeíêncra peto píegoeiro ê Equipe OÀ Ápoo

119:--O- 9,9!]UI^NTE. nâo se responsabilizará por documenr,agáo e píopoeta
envEoos via poslal ou enkegues em outros setores que nào seja o 

-especifrcaOo 
noPreámbulo do Edrtel

7.14- A validade dos documentos seÍá a netes expressa, ou eíabeêcida eftradmitindo-se como vátados, no caso de omissão, aquetes emiriãã" íÃãnã"1.(noventâ) dias.

7.15 A declaração íalsa reletivâ ao cumpÍmento dos requisítos de habilitação, à
::l|:Tld:d_ê da plgeosta.o! ao enquadram.nto co.o ,,"rà".pià""irl--r.""u oupequeno pode su,eitará o lic[ante às sanções pr.ertstas neste Éài.i- -- " -
a. DÂ tfpucNÁçÁo Do aro coNvocaróRto

I 1. OualquêÍ pêssoa poderá solicitar escla.ecrmentos, provdêoctas ou tmpugnaí o atoconv-ocâtório do Pregào até O2 (dois) dias úters antes dá c,ata íixad" p"ra'r"áb,rn*tooas prooostas.

I'l'r'-A apíesentaçáo de rmpugnaçào conlra o presenle Edrrar será processada alulgaoa na forma e nos Drazos orp.vtsjos na tegtslaÉo aevenao 'ser--Jntregue
d,retamente na co tssÀo pERirÀNENrÉ oÉ riõriÃôÀo lã'àüc#e,",]" 

"r,Co_neso Nestoí n.2is-Cenrro CEp 65 5s0_000. Sa" a.ãàã"r^rl -";;i"-nro 
,"nosuspensivo.

8.'l 2. Acothida a pêtrçáo contra o âto c
reatEacso do cedâmê onvocâtório será designada nova data para a

E 2. Caberâ â Ftegoerro (auxrlÉda geto I
prazo de 24 (vinte e qualro) horas. 

lécnico competente) decidir sobrê a p€ti9áo no

L:'áü'iff;tr*to contra o alo convocalório sêíá desisnadâ nova dara pare

:.a;4 entresa da proposta, s€m que tenha sldo tempestrvamente impugnado o píesenteEdÍtet implicará na plêna âcêrtacáo. Do€stabêtecrdês. r parte dos rnteressados. das condiçóês nêtê

9. DOS RECURSOS

lei,
90
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\;do lt..úlnlo rít
9t Dos atos ao cregoe@
sessão pública maniíeslar. imêdrata e motivadamentê, a intençâo
§endo r€gislrado êm Ata a sÍntesê das suas râ2ôes de recorrer

licilanle ao Íln
de inteípor rêcuÍso,

no momento
âdtudicáção

9.2. A falta de manafestação imediatâ e motrvada de rnteípor recurso,
sêssáo deste Pregão, impoÍtará na decadêncÉ do direato de recurso e
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

do

I 3 Cabeíá ao licrtanle Juntar os memoÍrars Íetatrvos aos recursos rêgistÍados em Alano pÍazo de 03 (três) daas úteis. contados da tavratuía da crtada Ata, nã" "."* 0",

a) Julgernento dâs propostas;

b) HabilitaÉo ou tnâbititaÉo da ticitânte.

9.4. Cêotes os demars ticitantes da maníesta lniençào de recoíer por parte de abumdos concorenies ficam desde rogo ,ntrmâdos a 
"pi"".nt","_ "ànià 

,ãoâàr0",em 03 (dras) úreis. conrâdos do-rérmino ao praà o-" õã""ii"üi'tI?j*" o"recorente. ssndo-lhes âssêgurada v,sta rmedÉira dos aulos

9.5. Qualquêí rêcurso crntÍa a dêcisão do. pregoêrro deveÍá seí entrcgue, ng prazolegal, nâ cPL da câmara. no encÍêreço citad" ,à'"ru-r"ii'a.i. r"i"ra" j"?firJln"ro,
e, se acoÍhido. rnvêlidará apenâs os jtos,nsrscet,re,s 

Oe a_pr;;";;;;; 
**

I6- Se não.rêconsiderar sua deosáo. o pregoêlro submeterá o recurco, devidamenternrormado. á consrdêíáÇão do presidênre dà cámara nrni"ip"iã.êaã"á"i,".ao,que proíerirá decrsão deÍn[iva anres da homorog"qão ào-pi;;-J-;.ft*" 
*,

9:1 D-"po,: .de decididos os recursos e consiatâda a regularidade dos alo§pÍocedimentâis. o prestdentê d. Câmera Municipal do São Bom.rdo podeíá

X:ffii?3ã 
esre procecr,mento r'raróÍ,. e oererm,nail .-,ãiJçzí"jí? riln"","

í0. DA HOISOLOGAçÃO E CONTRATAçÂO

]:ol_-1-d!:9'câd9 9 ob,eto de rrcnaçâo á êmpresa proctemadâ vêncêdoÍâ, a eutoíidãdê
:flTli:ÍL";,31ffi:r#rosar este pÍocedim€riol,",r"rô,i";i"i;;-#;,"iãiilt"çe"

'!0.2 Após a homotogaÇáo do resultac,o
sao a".n".ao con,oãã;;;àu#iff,jff:;jii"lil,llrr?;?""jT,.i,1,",,H?t,,Tj.r;
cÍras úieis. assinâr o conrraro. nâ forma áa m,*u 

"ir,"i"ni"ã"-nã iiüõ iül"oàr,"0"e propoía vencedorâ sob penê de c,ecârr o di,",to 
"o ""."iço. ""Á 

pr"irà-o O"r?1,ç*"prevaslas no ariigo g1 da Lei n. 9.666/93.

'10 3 O prazo da convocaÇão Doderá sêr
sotrc|tado petâ hcitante vencedora du."n!-toi'P"qo 

u"'ez por gualperlodo quândo

lusrr,caoo e-ace-'io-[; ;;":;i;;#" 
t" 

" 
seu IÍanscu'so desdê quo ocoÍra motrvo

P.!,n.,.d.,, ê,l, l}
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10 zl. Ouando â convocadâ não assinaÍ o Conkato no prazo e conà.çóás estaueteciOos.
o PÍegoerro convocará os hcrlantes remânescentes paía reaprêlentarem os seus
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Documentos de HâbiÍiteçáo. devidamente atualizados, nos termos do itêm 7 deste
Edital, em sessão pública. a se íealÉar êm horâ ê local previamente informados, na qual
o Pregoeúo examinará a oíerta subsequente_ veíilicando â SUa acêitabilidade eprocedêndo à hâbilitação do proponente. na ordem de classÍ6câÉ0. e assríh
sucessivamênte âlé a âpuraçáo dê umâ proposta que âtenda ao eáMl. sendo o
respectivo licitante declaraclo vencedor e ele adjudic€do o objelo do certame.

'10.5. A rêcusa injustificada da licitante vencedoÍa em assinaí
píâzo estâbelecido. ce'aclen2a o descumprimento total da
sujeitando-a as penalidades logalmente estabelecidas

o Contralo, denlro do
obrigaÉo assumrda.

í0.6- O p.oponente que vreí a ser contrâtado Íicará obrigado a aceitar, nas mÊsmas
cond,ções contratuais, os acréscimos ou supíessôes quã se fzerem necessáno, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado áo Contralo

10.7. A homologação do resuhado dega trcitaÇão não implrcaíá em direito à contíataçáo.

rí. DAS coNotçÕEs oE pacairENTo

11.1 O pagâmento será efetuado êm âté 30 (kinte) djâs petâ CámaÍá Municipat deS-áo Bâm.rdo, medrânle â apíesentaÇáo da Fâtura. Nota Frscat e ãt""t"oáI rJio 
"",o,responsaver. acompanhadâs dás Centdões NegêtNas de Débitojunto ao INS'S. CNDT,FGTS ê Certidão de RegulaÍidade com a Fazenda Faderâl

11.2 Não serâo eíetuados quaEquêí pâgamentos enquanio perduíar pênêncaa deliquidaÉo de obÍrgêções em vrrtude oj penatiaaoes- tÀjã"i"i -ão- 
plõoi-"n," o,inadimplência conlratual.

,t2. Dos pRAzos E coNDtçôEs DE ExEcuçÂo Do oBJETo co[TRATADo

]?11:_O :ontr!t9 resultanlê do procêsso trcitatóÍio rerá vtgàncte até 31t12t2}1gcontados â part,r da assinatura do contralo

12.2. O ptâ2o de êtêcução se dará dê acordo com o Têrmo de Reíêrência.

12.3.Toda prorÍogâção de prâzo deverá ser justdicâda por escÍiio e orev.menteaulonzada petâ Câmara Munrcrpal oe Sao de.naroo 
- 

A'ere"J,; ; ;ti;;;;" *,encaminhade alé Í5 (qurnze) dras antêíores ao vencamenlo do prazo de execirÉoestipulãdo

,3. DAS SANçôES ADMti{tsTRAMS
'13.í- Em c€so dê akâso injustiíjcado nâ erecuçâo do contasto ou pela úexecucáo dascondçóes esraberecdas. ou exêcução ,n"ut,"ràron" oà pãiãçã-o ã;;;;;,-#."r.,omrssões ê oukâs fathas su1êitar-se_a â CONfnnflOl a" iug';nt; ;;;#;"

\/)i
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13.1.1- Advedêncl. f,oí escrito sobre o descumpnmento de contratos e outÍas
obrigaçôês assumidas e â determinaÇáo de edoçáo des necessáÍias medidas úê
correçõe§,

13.'1.2. Multa, aplicada nos segujnt6s timit€s:

a) 0,3yô (três décimos poÍ cento) por dra alé o 30 (trigésimo) dia de atrâso. sobre o vatoí
clo seÍviÇo nâo realizado.

b) 2070 (vinte poÍ cento) sobrê o valor do serviço não.ealjzado, no caso superioÍ a 30(lrintâ) dias. com a consequente resosão do contrâlo.

l.!11.!; S.5_lr15o_r"mporária para panicipaÍ em ticiração promovidas peta Câmara
ll::i:lTl -d:lâ9 

BttnaÍdo-e imped,mento de conkata; com a Adminisr;açâo púbricâ
Munlopal pelo píazo de atê 2 (dors) anos nos termos da ter Feoeíat n. E 66ó/93.

13.'l.4. Dêclaraçáo de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos coma
Administração Pública. peto prazo previsto no inoso antêrioí ou até
cumpra as condigões de reabilitaçáo. e7ou

í3.1.5. lmp€dlmento pára particrpâr dê trcitêÇão e assrnar contíalospelo prazo de âté 5 {onco) anos e descÍec,encremênto do Cadastro
Por igual prazo.

13.2. As pênaridades apricadas à CoNTRATADA serão regastíadâs no cadastro Gerârde Fomec€doros da Càma,a llunicipál do Sáo gernardo-

'13 3 Se o vatoí das multas nào íoí pago ou depositado nâ Conta únbâ do Tesouro.será aulomarcâmente descontádo d€ qu-atqu",r"Lr." o, creonã 
" 
iLl iãxilireolvioí â ÍazerJUs,

r.. DÂ OOTAÇÃO ORÇA E'{TÁRIA

lal]-§_delrysa: c9m a execuçâo do píesente Contralo no exercicio de 2019 coÍrerâoá conta da DotaÇão Orçamentána segurnte.

01 031 N20 2107 1OOO 3 3 90.3s oo

15. DÂS DtsPostçôEs GERATS

15 1. O preseôte Editale seus Anexos. bem como a proposla dos licitianles vênc€dores.íârão parle ;ntêgrânre do Cont.aro rnd€pênc,ehrehentê d€ transc.rÉo.

í5.2. É íacultado à.prêgoerÍo ou a Autoridade Sup€nor. em quãlquer fase da llcitaçáo,â promoçáo de diligência destinada a esctareceí ou "o.iÉ.ànlri ã-ir"rtrr;o ao

'.bt1

quê o contÍetado

com o Municipio
de Fornêcedores

(.1 v 4R..1,\tt \tctp.tL DE s io Bt R \.tRDo s/,
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processo, vêdada a inctusão posteÍjor de docum-nto oüinformãfrõliãT nstar
no ato da sessáo pública: e ainda

15.2 í. SoliciteÍ aos sêtores competenles a elaboíaçáo de pareceíês técnEos
deslrnados a fundamentar as dêcisóesl

'15.2.2. No julgamênto das propostas e da habilitaçâo.
altêrêm a substàncra das pÍopostas, dos documentos e
despacho
fundamontado e acessível a todos os interessados: e

í-\
\r'

ÊÉ
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15.23 Relevar omissôes puramenle Íormais obsêrvadas na c,ocumgntaÉo e naproposla.
desde que não contranem a legislaçáo vigente e náo comproÍnêtam a lisuÍa da licdação.

15.3. Oualquer pedido de esctarecimento em relaçáo a eventuais dúvrdas naintêrpretaÉo do presente Ednat e seus Anexos. deverâ ser àn"rÀ,nt ãã0. poi 
"""nto.ao PrêgoeiÍo da comis3ão pe,mân€fle de r_r"naçao _ Cir_ oi ôà."i" iiünl"le"r a"sáo Berns.do, por e-mail no endereço 

_eteirónrio .rr".ãt"r""r,joã1íã,ii"_, *eíTtregue drrelamente na prôpía Coml.sâo. síuada na Rua Conego Nestor n2.ls-c€ntro, cEp:65.sso-000. sao Bernaraorún. oi, G,^À j-"ã,ã:ii7"] ffiila"o 0."08:00 às 11:00 horas. obedecidos os segurnies cítérios.

a) Náo sêrão lBvadâs em consrderação pelo pregoerío. quaisquer consultas. pêddo6 ourectamações reratrvas ao edrtatque;ão lenha.-s,oo torrnulajas aiãôâiãr"iãã" ur"rsantes da data marcadâ para recebrmenlo dos envelopes,

b) Em hipótese alguma seráo âceitos entendimenios verbais quanto ao 6dital, comotambém pedidos ou consultas íormuladas vta e-mait.

c) Os êsclârêctmenlos ás consulênt,it",."",ào" q,ãi."i; ]j.ffi".Ti)::.:iJ1l,,jf "n'""oo' a todos os demais

15'4 Frca essegurado á cámaÍ. irunrciparde sáo Bernardo, o direito de. no inrsrêss€da AdmrntslraÉo anular ou íêvoear e o
r,",raçao oãnoãl,e-n"iJ"JJ ;;?ff,"1*1ffiIr:,#, j","oo".li,t l,ln" " 

o.*""
15 5 Os proponentes são resDonsávêrs peta frdelidade e legittmidade das informaçõese dos documentos apresentados em quaiqu", rr." o" l,",rrçiià." 

-

'15.6 Nào havêndo exDed@nle ou oc.jrê,ndo qualquer íalo supeíven.nte que lmpeça erealizaçáo do certame na dala marcadà a sessão será automatrcamente tÍansÍeridapara o pÍimeúo dta ufiÍ subseouentê
estabereóroo aesoe l;';;;:,::il;;,":i.&T?LXXI'. 3_""@ 

anre.ior.ente

15.7, Na conlag€m dos prâzos estâb€lecidos nesle Editale sêus Anôxos. erclulr-se-à odrâ do inicro e incturr-se-á o do vencrmênro so 
"" 

in,",". L u"-niurnã r.lriJ"À a,""de exped€nte nâ CâmáÍa Municipal de São Bohsrdo

sânar erros ou Íalhas quê não
sua vâldade jurídica, mediante
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'15.8. O desatendimento ae exigê@
afastamento do licitante desde que selâm possiveis a âíerição da sua quatíiicacáo e a

'15I O íesuhado desta licitação seíá comunicado no mesmo dta do julgamento, se
proÍeíido no dia da abertura, ou mediante pubticação na tmprensa OÍiciá.

15.10. O óRGÃO L|C|TANTE poderá revoga. a p.esentê licitação. por motivo de
interesse público, ou anulá-lâ por ilêgalidade, no todo ou em partã, em quaisquêr de
suas fases, c,evdamente jusüíicâdo dando ciênqa aos panicapantes, na foÍma da
lêgislaçào vigente

1.5 10.1 Os licitantes não leráo direito à indenrzaçào em decoírência dâ anulação do
procedimento licÍatório. ressãlvado o dlreito do conkatado de toâ-fé de sgÍ ressarcido
pêlos encârgos que laver supoíâdo no clmprjmento do Contrato.

15 11. Os proponentes são responsávets pêla fidetidade e legrtimadade das iníormaçôes
e dos doqJmenios âpresentedos em qualquer fase da licitaçáo.

15.12. Âos cEtsOS omissos âpticaÊse-âo as demais disposições consiantes da Lei
Federal ôo 10.520/2002 e subsidiariamentê c,a Lei n. g 666/93.

í5 t3 A Conlratada deve cumprjr as normas de desenvolvimeôto sustentável (ârt. 30,Lêi Federal nó 8.666/93)

15 14. Este edital e seus anexos esláo à disposição dos interessados na ComlssâoPermanente de Licitação - CpL, tocalizadâ na àua 
'conego 

ttestoi n;ãr s-ô"nlã, cep,65 55G000. São Behardo/MA de segunda à serra_te,ralno troiaiio 0""óe,õôàl rr,oonoÍas. onoe poderão se,r consu[ados gÍatuÍtamente ou obüdos medaante o racorhimeoro
:.4 rmponâncÉ. de Rs 30,00 (tnnta reêb), reatizado exclusivamente através deuocumênlo de ArrêcadeÉo Muntcrpat_ DAM

'15 15. Ao adquirir o edital, o inleressado deverá dêclâÍaí o enclereço em quê recebêránotiíicaçâo e arnda comunrcaí qualquer mudança posterior. sob p"n" ài"irrrr_".válida a noüírcação encaminhada ao endeíêço íoinetrOo

1 5. 1 6. São partes 
'nlegrantes 

deste Edrtal os seguirtes An6xos:

ANEXO I - Tormo de Referência

ANEXO ll - Modeto de Carta CredencÉl

ANEXO lll - Modoto d€ Dectaração

ANEXO lV - Modeto dê proposta Comerciêt

ANEXO V - Minutê do Contrato

exala comprêensáo de sua pÍoposta duranle a reâlização da sesào públicâ de prêgão.

"<^

:t"
/,-l.UbB
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São Eernardo (MA). 25 de março de 2019.

-.
RENATA LIMA FERREIRÂ

Pregoeira OÍtcial
da CâmaÍa Munrqpatde Sáo Eernâído/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO O,ÚI2Oí9 - CPL

TERMO DE REFERÉNCIA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

O! _ OBJEÍO:

AquisiÉo sob demanda de materiais de exped€nte com a Íinalidade de atendeí as
necessidades da Cámara Munjcipal de São Bernardo - MA.

tuL/arú :e dú-

/*.
t,/
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r 2ô,70

R'
295,rr5

R'
t9,67

RI
21,33

COzINHA RESISTENTE À CHAMÂ DE AÍÉ
250.C CONFECCIONÁOO EM ÍECTDO OE
BRIM. MtDrNCo . 20M x o 7oM coM roRRo
E 03 ALÇAS EM TECIDO RESISTENTE À
cH^!Às _ I

11X

AACIA PúSiCA GR-ANOE CAPACIDAOE sOL
EALOE PLÁSTICO EM MAÍERIÂI cOM
CÂPACIOADE EL COM ALÇA EM ARAMÊ

VÂNIZÂDO, COR NATURÁI
MLDE PúSTICO COM TAMPA COM
CÂPAC|OAO€ 201 COM ALÇA:M PúSICO
REsrsrÊNrE coM rAMpl toÀ NÀr.rÀri ItD

&qNOEJA RETANGULÂR TISA. MEOINDO 21 X

t5

RI
35,65

R'
5.71

R3
3í9.95

12.67 r90,05

coNFECCTONAO^ eu prÀslco ôxi
EroDEGRAoÁvEt Arôxtco pacorE coM 50

R3

31,67

R3
4,3!

R3
476,05

R'
r.ElE.60

R3
r.4a0,00

CÂPACIDADE tS0 mr PESO MtNtMO DE 2 2õ;.
AcoNotctoNAoo EM EMBAT aGEM côM rriô ,", I

RI
1,20

Í.sÍlDOtOvlRÍ\ttiO
a.1t AR1Ma:t\tc!p4l_ DE sio at,tNanoo

t'\?.1 n--ó:e ::tt t)í/'t o'
,tx!í;,.{" \,.q,,.2_/r-(iatro ( t:t 1: :\,trt

\ào tutn,do \1.!

02 - JUSTIF|CÁT|VA:

Tal solicitaçáo justíica-se pela necessidade de manter um estoque que viabilize ãs
atividâdes de limpeza dtárias, bem como a assepsia em lodos os loca;s vanculados à
Câmara Municipal de Sào BernaÍdo, proporcionando condições de higiên€ adequadâs
pâra o d€sonvolvimenlo dos trabâlhos realizados.

03 - ESPECTFTCAçÂO DO OBJETO:

LOÍE ÚNrco

,a-]
I

I]NÔ I--t

coPo

oEscRrçÂo

SÁNriÃRrA 

-soruÇÀo 
ao

PRtNCiPIO AÍtvO HtpocLoRrÍo oE sooto.
EMEALÁGEM PLASTICA CONÍENOO 1 LITRO
PROOUTO COM REGISTRO NO MINÍSTERIO
DÂ SAUDE HIPOCLORITO OE SODIO
HIOROXIOO OE SOOIO E AGUA, TEOR ÀÍIVO
ENTR€ 2% E 2 5% P/P - IUEARÀO
ÁLcoot- EÍrLtco coM ÍEoR ALCooLlco
ENÍRE 65 GRAUS INPM HIORATADO DJLUIDO
€MAÂLADO EM 6EL COM 5OOC
AVENTÀL PAFdA USO EM BALHOS NA

c oLHE R oE scÁ R rÁvEa TÃÃÃ-IE-F a-

380
RI

2,f o

it
6.8!

RI
'12,61

TOTÂL

R3
1.026,00

R3
1.0t2,E0

RI
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CAPÂCIDAOE 51. COM TAMPÂ ROSOUEÂVEL
DESINFÊIÂNTE CAIEGORIA EASICÂ
RESÍRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO
CLOR ÍO ALOUIL BENZIL AMONIO,
COMPOSICAO BASICA
FÊNOL ETOXILADO,OLEO

MONIL
DE

EUCALIPÍO.ÊSSENCIA. COFIANTE E OI]TRÂS
SUBSTANCIA OUIMICAS PERIITIÍIOAS,
couposróeo -enoiiÀi-rce -L;;iíil.
ACOô|OTCTONAOO EM BOIIBONÂ plASÍlCA
CONÍENDO 5 LITROS. RESOLUCAO 336/99

R'
39,67

R3

OES
DO MS

OE AR NA FRAGANCIA DE

LIOUIOO OE 277 GRAMÁS

EMEAI-AGEM DE sOOML

EscovÀo oE MAoEtRÂ coM cERoAS DE

1OO% ALGOOAO MEOINDO
3ÁX58C!,4 NA COR LÁRÁNJA

SINTETICA COM MATERIAL ÁBRÂSIVO COM
FUNÇAO BACTERICIDA MÊOINDO ]IOX75XCcol, FORM^TO Retmrcrl rÊ
POTIUREÍANO E FIBRÂ SINTETICA NA COR
Âri{ÂRElA COM VEROE

LAVANDA TNGREDTENTE arrvóSOLUAILZANIES COADJUVANTES
EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE
ÂTUMINIOCOM CONÍEUOO DE 4OOMI E PESO

DETERGENTÉ FÀRA--üia Loucas
PRINcrpro aÍivo LrNera atourreer,Jzri\,o
SULFoNATO OE SOo|O. coMPostc^o
8ÁSICA TENSOATIVOS ANIONICOS NÀO
IONICOS COAOJUVANIE PRESERVANIES
SEOUESTRANTE ÊSPÉSSANÍE
FRÁGANcús Ê ournes suesiÁl,irei
OUIMICÂS PERMIIIOAS, TEOR OE ATIVOS
MINTMO DE 8 O%. pH=6. O-9.0. SOLUCAO 1.1.
P/ P, COMPOSICAO AROMATICÂ NEUTRO
ÂCONOICIONADO EM BOMBONA PLASÍICA

R!
1,73

R'
0.87

Rt
61,67

R3
a,'17

R'
3a6.00

RI
78,60

GU^RoÂNÀPo oÊpApEL MEotNDij-*
EM FOLHA SIMPIES TIPO LISO COR ERANCÂ
aLvuRA supERroR a zoc" coNronúe
NoRM4 rslQl!q4!âgE!!1!o uNrD

uNo

R'
10,rra

RI
306,3it

RI
125,10

RI
9'1,00

1.110.75

lNf

11,00
RI

990.00

IOEPôS|IO PLASTCO PARA MANTTME N-OS

t4.00

í0,00

l*l
UND

2AO

IrttíxA oL LtMpEzi PESAOA pRODUIO A
ta ]849E oE íaRAs stNÍÉTrcAs E M|NERATS

RS

il,55

OEPÔSITO PúSTICO PARA MANIIMFI{TOS
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RI
263,60

R5

200.00i;i

an

106,20

INSETICIDA ÂEROSOL, BAIXA TOXIDAOE.
COM SOLVENÍE A AASE DE AGUA, SEM CFC
- SIM

PACOIE 8 UND

IUVA DE

ACASÁMENTO PICOTAE)o
NEUTRO MEOINOO JO

NA COR ARÁNCÁ
CM OE LARGUFIâ

SBP

ANTIOERÍIAPANTE, FLOCADAS

STIDO Ilco coM 1 50CM

PAPEL Hrc ÉNtcõ- 1OO% NATURA,IS-

I ft!i!ô.8. .,^.tá" .H1,1.^ ãjls,i"" 
I

IJ,MX1oCM, NETJIRO, SEM Ral Fvô I

ICOMPOSTOS DE F,AO;
I 
cEtu^r-o_ÍrcÁs/NÁÍuR^rs rrcero epiafõ ,

R'
10,00

TNTERNAMENTE pnoreÇÀo oas uÁos eú
ATtvroaoEs ooMÊslcas E rr.rou.rnnis

pÁ oÊ Lrxo DE prÁsrco uiãrruoo:oouii
z@MM X 125MM CAAO OE MAOEIM

Rt
10,00

R3
7,08

1,62

Rt
5.83

R'
r29,60

R3
291,50

RI
6.865,tX)

RI
141,f5

Rt
335.@

PEDRÁ oE úso -sANriffirô--=Dã
ARe_EDoNDAoa coM suponre rúc+iê,i
FLoRÂL.NA coR ezuL. rú córriisiÊriãii
:oLrDA COMPOSTO ot ge.ggc. ôePARAorcoRoaÊNzENo. rua^ú-óÊü cõü

Êff ,f.#,ã %á],"Â?:,,.' ffi ",.,ff
gQu- qlJ-4qqlM |NAS OE sORMCHA
snúo--eu eARaa Nrwnó"'Éu-aÁúoeM I

1500
RI

4,57

R'
5,67

R3

2.68

n3
,0,00

UND I-r
lu5

PCI I

120,00

Rt
4l t,a5

Rr
6,33

l:srlDo Do \r 181\ iO

TNTERNAMENTE pRO'EçÃo oas MÀoS EM
, ÁTIvIOAOES OOMÉSriCAS E .tourAra'S
IAM 6
TUVÂ DE FORRAOA PALMA
ANIIDERR^PANTF
INÍERÀIAMENTÉ PROTEÇÀO

]ATIVIOAOES DOMÉSTlCAS

FLOCADÂS
OAS MÃOS EM
E INOUTRIAIS

pcr I-r,,1

SBT:jJ3,Err*^o.v co^,rrn óó õróõã

22
Rl a3

t5,00 280.00

l- coNToRMEAS NoRMÂs oo nüeiac inã É
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EM PÓ PARA LIMPEZA PESAOA EM
PARÂ LIMPEZÂS

ACONDICIONAOO EM EMBALÂGEM PIASTICA
COM sOOML RÔÍULO COM INFORMACÔES
SOERE o SA8Áo EM PÔ. FABRICANTE
REspoNSÁVEL rÉcr,lrco REclsrRô No

UTILIZACAO

SACO PÂRA DESCARTE OE LIXO 40 L

PARA OESCARJE DE LIXO 60!

rcrc/5
UNI

RI
6,00

RI
í9,33

RI
r9.33

RI
17,00

R'
,.256.A5

R'
483.25

RI
42s,00

R'
660,00

5 15 UND A EMEALAGÊM oEVEM coNTEF
lDÂoos oE toENTtFrcaÇÀo E pRocFoÉNcta
I DO PROOUIÔ

-i$P'9ltr-{louroo 
- cor,rcFrrEÃõõ

1r,00

04 . oAs oERtGAçÕEs

4.í . OA CONTR.ÀTANTE

. 4.1 1 - Exercêí a fiscalização da enlregâ c,o material, por sêÍvictor oucomrssâo. especiatmente desrgnaoo pera'Cá.a."n;;-ú;;;-*1"d;#;rãi *
4.1.2 , procedêr aos pagamenlos devidos à licitante vencedora:

4.1 3 - Proporcionar todâs as íacilidadês pâ.a que a licitanle vênc€doraposaa proceder à enkega cto matêíiatdênlro ao estatetecrOo üite p.Ã;;;;;;;
414.ReteriaÍomâtênát

espêcíicaÇôês, que náo salisÍzerem âos padróe§ exiodos nes

4 1.5 Aplicâr â licitante vencedora as sançôes administrativas previslâsna legislâção vigente.

Pacm ra 6. tr

^4_Ltb
t

lrl?

Rt
r.080,00

PARÂ OÊSCARÍE OÊ LIXO 1OO L

YAg§OURÁ COM CEROAS OE NYLON

t44§§ou!4i484"y4§Q_§auusro

lvessouna n"o p,oc^ve

l*,1

l,*llt34

a80,oo17,00
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,4.2 . DA CONTRATADA

4.2.1 , proceder a entrega do matêrial âdjudicados, de conformidadê com
o quantjtativo ê as êsp€ciíicaçôes cons-iantes do ttem : Oo pàsentã C-rãjáto àà-S"o 

" 
Oasua proposta comerciâl;

4.22 - ptovictenciat a tÍoca às suâs exp€nsas no prezo máximo ale ,lO
(dêz) dias corridos do maleriat entrêgue com deíeítos dê íabricaçào e que nâocoírespondam as especúicâçóes sotrcttadas

. 4.2.3 - ResponsabrlEar-se pelos danos Cau§ado§ diretamente áAdminrstíaçáo ou a terceúos. decorrente de sua *rp, 
", 

jãro ãri"nt" o-ü,i*o o"entrega do materiâI, não impricando conesponsab,idade do podeip,ior,"ã ãr'à" sa*agenles ou pÍêposlos:

4.2.4 - ManteÍ inalterados os preços e condiçôes propostas;

4 2 5 - Respondêr oor todos os ônus decorentes do iransporie deembalâgem, seguros, taxâs. íreles e .lemais encaígos quê venham incidir na ántregado material:

426 - Lancaí ne notâ fiscal as êspecificaçóes do material, de modordênüco áquelas conslantes do obreto deste proreto gâsrco,

42.7 - Nào lrânstenr a tercerros tolal ou parcral. o íoínecamento domatenal sem a preúa e expressa anuêncta da contratantê

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os üens deverão s€r enlregles em êmbalagens resi8tênt€s quepÍof,orcione rntegÍdade do produto âk
vrotaoas serao rãieràoã 

drê o seu uso as embalagens que êativeÍem

-- 
5.2 - A entrega deverá s€r reâlizada perante o Fiscal do Conlrato, que sdotraráos sêguintes Orocedamentos.

a) pÍovlaoriamêntê: dê posse dos documenlos apreseniados p€lacoNTRATADA e de uma vía do con-rraro e d, pro;o;i" ;;ã;;'iãê.a o,bens para veÍÍcaÉo de esDecfica_çoe.s. quant,dade. quâhdade. pra2os. píeços
:1Y99*" e ou_tros dâdos perlrlentes e. enconlranoo irÍegutaídade. ÍxarápÉzo para coíreçáo pela CONTRATADA ..o,"nt"iát,ã" ài"t-r;';;:;". 

"ueprovando íecêbêrâ provrsoÍrâmenlê os bêns mêdrantê recibo

b) DêÍtnttva.Ísnte. àoa

'nresndaee "- 
;;;;;;;;';:,"ífr" ;.'",'""J,ff*'""il"1:t: 

" 
ãg:T;"Haprovados, nos exalos tê.mos do proyeto aasrco e Oa prãiolu"rufãáoi"l".ra

efetivado o íecebimento deíinilivo
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. _ 5.3 - Em cáso de trregutar;oáà@ssâo
de Recebamento íeduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANÍE
para aplicâÉo dê penatidades:

5.4 - Os custos da subsiituição dos [ens rêjeitados correaão exclusivamente e
conla da Contratada;

5.5 - Todos os itens entreguês a CONTRATANTE devem ser onqtnais de fábricag novos (sam uso, reforma ou recondrcronamenlo) em regrme normãt Oe proOuçao,
sendo produlo novo ê comercializado noímatmente através-dos canais Oe dvãnoa Oofabricánle

5.6 - Na eventuatidade de um dos rtens do obJeto não esteta mals drsoonivst nomercado, a CONTMTADA devê subsrrlurÍ por úm com " íu"rá or'"ià"0" 
"especficação técnicá c,o produto fora de tinha ou superior.

5.7 - Os produtos deveÍáo estar acondrcronados de foÍma compeüvêl oarâ a suaconseÍvação. em embalegens de íáb.icâ lacrados freto fabícanru, o"iãnào áJÀ"unr".em suâs embalagens rótulo com a identrrcaÇâo c,o píoduto I exceçáo quanüao hcre
1"-,*e'p:,n será paía equêres proor,oJ 

"o,npi"áor'á. 
qr;;il;;;i;;";"."" 

"mênor êlnbalagem êxpedrdâ peto íabricanre

06. PRÁZO E LOCAL DE ENÍREGA:

61- A entrêga se dârá sob demandâ. de acordo com as necessidades equantiletrvos sohcitados pêía CONTRATANTE _"0i",,t"-ã.,""aoã-ãà", o"Íorn€qmenlo emrrrdo pera mesma. duranre o p..roô ãe;,g1;;ãJJon-tào qu"seú até 31t1212019, a contar da data de sua assinatuG.

- 6.1 1 - Após â solrcdação de íornecrmento. a CONTRATADA deverá pÍocedera entrega dos dens constantes na mesma. em sua totâlidade, em até no máximo 15(quinzê) dias consecuruos, em uma única eupa,-rndãpen-JJ"-àáàáãáãiliãiir",r"
e valor solicitado.

. -. 6 2 - O malênalobreto do presente proJelo Bâsrco deverá ser enkeque na sededa câmara Muniopatde sáo Bemardo --MA. ,ir*t,.io"- 
-"J-Crà-c".õJ'ir"".i"l'"r2, 

+c€ntro, CEp: 65.S50-oOO rnrunrcroro ae Sao àãrni,dJ;À. ;;;ü:ã:;;ü;[.,*.do seloÍ cofipotenlê

07 . OO PAGÂMENTO:

7 í - O pagamento será íedo pela Càmara Munrcipaldê Sào Be.nardo - MA, emmc€da correnre nacronar. medranre iransíerê""à B;;;; ;ilã",ã'ãil"iJ ijô_"da_conkatada e ocorrerá aré no máxirno de 30 (irinra) dias a;ó:; Jãrá ãá-,J".üiÀ"m"cíêÍnrrlvo c,o materiâr sôr,cÍedo na erápâ. mêo,..t . áp.".""i.çaà ã. LÃpãã,i" r.r".l-rscal ou Fatura.

7.1.i - A CONTRATADA c,everá prolocotar ná sec,e desta Câmara asotrcitaçâo de pagamenro. assinada e 
""liro"oá-p"ro ápã"ã"ià.,J-r,rsl o,
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gmpresa em papel timbrado. conlendo o no do processo licitalóno as
anÍoÍmaçôes para crédno êm conte coríente como: nome e número do Banco.
nome ê númêro da Agência e númeao dâ conta, anexando a Nota Fiscal
devidamento âlêsta. emlltda sem rasura. em letÍa bem tegÍvel. juntamente com
cópia do contrâlo. cópra da nota de empenho como també; as áemais cetudÕes
atualpadas Ceíúcado de Rêgulaidade de Satuação do Fundo de Garantia do
rempo de Serviço - FGTS. Certidão de Débitos Trabathistas _ CNDT, Certidão
Neg_aliva de Débitojunto à prevjdêncra Socrat.CND Cênrdão Contunta Negatrva
de Débilos Retativos a Tíbutos Fedeíars e á Drvda Atrva da UnÉo, expedida por
órgãos da Secretâaaa da Receita Federal do Bragrt e cta procuradona G,orat da
Fezende Nacionat, e certidôes negatÍvas de dêb[os expedidas Dor oroáos das
Secretanas de Fazenda do Estadoe do Munrclpio

.7 
2 - Como condição para Administraçâo eÍetuar o pagamenlo, a licrtantevencedora deverá maôter as mesmas condiçôeáOe naUilitaç:o'

. 7.3 - O íecebimênto não elctui a Íêsponsabtdade da Contratada pelo perÍeitodesemponho do matenat íomecdo câbenc,o-the sanar quaisquor ,,rág;Llo"o""delectadas quando da ulrhzação clo ÍeÍeÍtoo malenet

7.4 - A nota fiscâUÍatuÍâ dêverá, seÍ emúda pela próp.ia ContrAtada,obngaloriamente com o número c,e rnscírÇão no cruel cdm quã iJ,;;;il;o 
""c,epaÍtamenro de cadastro de fornsçedqrs, da Càmara r,,,tun,ci"i Oà õão-ô-_"roo.constante arnda da Nora de Empenho e do Contrato, nao. i.- ãOã,t-inãã 

'not 

"fiscáÉ/Íaturas omitidas com outro CNpJ. mesmo de tiljais ou da matrü.

08 - CRONOGRA Â OE OESEÍÚBOLSO

8.í - o cronograma de desembotsô srrá h.Àê,r â^ -â,^. ^-..-^-r^ r- Àê

ri,oru^o^,::!,q,,"ã ;;;;;.:;";' #i:"':'j jff ::1iI";: g iif.ll!l T.13"=;redeÍaln" 8.666/93

4t
urftl/7
@)

PREGÃO PRESENCIAL N' OO/U2Oí9 - CPL

ANEXO II

ÍÚOOELO OE CARTA CREOENCIÂL

Cámara lrunlcip.l dê São Beinerdo
AN COMISSÀo PERMANENTÊ DE LICITAÇÃo _ cPL

Ret.: PREGÃO N. _/20í9 _ CPUCMSB

Na-qualdade dê reprBsêntante tegaírnscma no CNPJ sob ., n 6
dâ eúpresa

c€dênciamos o S;

Paoútt útl
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- poatâdor da Cl n o

Local e data
Nome e assinalura do representantê legal

e do CPF nó
, pera nos repÍesentaÍ na ltcitaçâo em reíerênciâ, com podeÍes

paía íormular olenes. lances de píeço. recorrer. renuhciar a recurso e graiicâr iodos os
dêÍheis etos pertinenles ao certame eÍn nome da repres€ntadlâ.

0$,tnr2
@
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PREGÃO PRESENC'AT N. Oo«20't§ - cPL

A,{EXO It

OECLARAçÃO

Rêí.: PREGÃO PRESENCIAL NO OO4/20í9 . CPL

A empresa ......--......... inscrita
inteímédao de seu repíesenlãnte legat o (a) S(a)
ponador (a) da Cl no....... ........ e do CPF n' ... .......... DÊCLARA, sob as
sanÉês adminí6iíâtivas câbiyeis e sob as penâs dâ l€i, êm êspêciâl o art 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

1) Quanto â emp.ege. agente3 irc3paze€ ou .elativamente incapazo6;
consoanle o disposto no lnciso V do Art 27 da Lei no I666, de 21 de iunho dê
1983, âcrescido pela Lein'9.8t4. de 27 de outubro de 1999, que não possuiem
sêu quadro de pessoal empregádo(s) com menos de 18(dezoito) ânos em
trabalho nolurno, perigoso ou insâlubre. ê em quâlquer trabalho menores dê 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a paíh de 14 (quatotz8), em
cumpÍimento ao disposto no inciso XXXlll do AÍligo 7. da ConstituiÇáo FedsÍal
de 1988.

2) Quanto a condiçâo ME/EPP/COOP, estâ empÉsa está excluidâ das vêdeções
constanies na Lêi Complementar fi. fi7n114 ei na presente data, é
coôsidêradal

MICROÊMPRESA, coníorme Lei Complementat no 14712014,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Ler Complementaí nô '1472014
COOPEMTIVA, conforme ertigo 34 da Lei F edeâl no. 1 1 48Bl 2007.
Nào é MUEPP/COOP

Quaoto ao p+eno conhêcimento e atêndimeíÍto àB orlgêncllr dê
habilltação: que esla êmprêsa âtendê â lodos os requisitos de habiliteção. bêm
como apresenta sua propostâ com indicaçáo do objeto e do píêço oíerecijo o§
quáis átendem plenamente âo Edital.

Quanto a lnêxistência de ísto imp€ditivo de licitar; nos termos do artigo 32.
§ 2.'. da Lei Federal h o 8 666/93. que até a pÍesente data nenhum íeto ocorreu
que a inabilite e panrcrpar do PREGÃO em epigreÍe, e que contra ela nào existe
nenhum pedido de falência ou concordala. Declaíâ, outrossim, conll€csr na
inlegra o Edilal e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos teímos do artrgo 9ô. lll. da Lei Fedeíal n." 8.666/93.
quê não possuiem seu quadro íuncionâl servidor público ou c,írigente de
ór9ão ou entidade contratanle ou responsável pela licitaÉo.

b. Doclara tâmbém, nos termos do adigo 90. I e ll. da Lei Fedeíal n.o
8 666/93 que náo incrde em suas hipóteses vedadas

no CNPJ n' .. . por

3)

4)

,\--P..,!r'ór, pi"

atl&tr1
(@
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5) Ouanto a elaboraçào indepêndêntê de propolte:

a) A píoposta anexa for elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o cohteúdo da proposla ane)G náo foi no todo ou em parte, diíeta ou
indirotamenle. informado a, discutido com ou recebido de qualqu€r outío
participante potencial ou de Íato da (identaÍicação da ticitaÉo), por qualquer meio
ou por qualqueÍ pessoal

b) A htençào de apresenlar a proposta anexa náo íor rníormada a, discrrtido com
ou recebido de qualquer oulro partrcrpante potencialou de Íato dâ (idêntaíicâÉo
da licitaçâo). por quahuer meio ou poÍ quahueí pessoa;

c) Oue náo lentou, por qualquer meio ou por qualqueí pessoa, influir na decisáo de
qualquer outro participante poiencial oú de íaio da (identificação da lícitaçáo)
quanto e participar ou nào de reíêrida ljcitêção:

d) Oue o conteúdo da proposta anexa nào se.á, no lodo ou em paíte, direta ou
indiretamênte, comunicado a ou discutido com qualqueí ouko panicipânte
potencialou deÍâto da (idêntíicaÉo da licitâÉo) antês da adjudicaÉo do objeto
dâ íeíerida licitêção.

e) Oue o conleúdo da proposts anexa não íor no lodo ou êm pane. diÍeta ou
indiÍetamente, intormado a. discutido com ou recebido de qualquer irúeg.ante de
(órgão licitante) antes da aberlura oícial das propostas;

0 Oue está plenâmEnte cieôte do têor e da extensão desta declaraçào ê que dêiém
plônos poderes e iníormaÇóes para firmá-ta.

Locále data
Nome e assinalura do Íepresentânte legal

[Observaçéo: em caso alimahvo assihalat a ressalva acima - Esta dêclaÊçào deverà
set enitida em papel que denttfique o órgáo (ou empresa) efiissorl
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ANEXO IV

MOOELO OE PROPOSTA COÍÚERCIÁL

À
cÁ ARÂ MUNtctpaL oE sÂo BERNARDo /Íf,Â
Rua do t{one, no'140, Centro CEP n" 65430400. São BeÍnardo - túA

ATT] COMISSÃO PERMANENTE DE LICIÍAÇÃO - CPL
Rue do Noíê. no 140. Cenko. CEP ô" 65 430-OOO. São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESÊNC|AL tf _/2019 - CpL

P.ezados S6nhGres

Submelemos â apreciação
essumindo intê,râ responsabilidâde
no edital e seus anexos

PROPONENÍE:
RAzÃo socrAL:
SEDÊ:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRÔNIco

1. PROPOSÍA DE PREçOS:

oEscR[7oi

de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
p€lo sêu teor e as dêmars obftgaçõês êstebelêcidas

uNrDAoE DE euÂtrl valoi ulltÍuEoloÂ oÀoE
ITIODELO/

FÂBRICANTE
VATOR ÍOTAL

EsPEcrFtc^ÇÀo

2. PRÂZO DE VALIDAOE OA PROPOSTA:
3. PRÂzo PARA ExEcucÀo Do coNÍRATo:
4. coNorÇÕEs oE plcÀuelro:
5. oADos BANCÁRIos oA EMPRESA:
6.INFoR AÇÕES Do REPRESENTÂNTE oue assrranÁ o coNTRÂTo (Nome,
RG, CPF, Endereçol.

Local, data e assrnatuÍa.
(nome da empresa e do seu Íepresentanle legal, com a devidâ identiícaÉo e

q ualificaÇáo)

-1--T-_-
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PREGÀO PRÊSENCIAL NO OO4/2019. CPL

ANÊXO V

MINUTA DO CONTRÂTO

coNTRATo No _/20í9/CÁMARA

TERMO DE CONTRAÍO OUE ENTRE SI
CÊLEBRAM a CÂMARÂ MUNtctpÂL DE sÃo
BERNARDo E Â EÍIIPRESÂ
PARA O FORNECIIIENTO, SO8 OÉMANOA, DE
IATERIAL OÊ LIIPEZA INTERESSE OA
CÂMARA MUNtctpal oE sÂo BERNARDo.

I CÁtUlÍ.A UUNtCtpAL DE SÀO BERNARDOiMA. inscrita no Cadastro Nacional dê
Pessoas Juridicas sob o n' 07 629.520/OOOt -07, sediada na Rua Conego Nestor n.2rt
Centro. CEP: 65.550-000. São Bemardo/MA. doravâme designada COÍ{ÍRÂÍANTE.
neste ato represêntado pelo p.esadenle o Sr. BER ARDO JOSÉ TRIBUZI OE
CARVÂLHO, búasdêuo portedo. dá cârteka de identdade no .... e do CpF n. . ...
rêsidênle e domiciliâdo na nesta Cidâde e a emgrosa rnscÍla no Cadaslro
Nacional de Pessoa Juridrca - CNPJ do [rinistério da Fazenda sob o no
estabelecida (inserir êndereço compteto), neste ato denominada CONTRATADA,
representada por (in3êrir o cargo), sênhor(a) (qualiíicação do slonatáílo do
conir.to), inscrito no Cadastío d€ Pessoa Flsrcê - CpF. sob o_, poítadoí do R.G.

de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _(inloíÍ qual
do. lnrtrumontoa: proçuração/contrato sociau€ltatuio locial) RESOLVEII
celebÍâr o pÍesente Contrâto decoÍrentê da ticiteção na modelidadê pregão p.esencaat
n.ô 

-/2019 
e do Procos3o Adminbtrallvo n.o _/20í9, com fundâmênto da L€i

nÔ 8.666, de 21 de junho de 1993. da Lêl n6 .tO 520, de í 7 de jutho de 2OO2 e na Ler no
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumjdor. medjante as seguintes ctáusulas e
condiçóes:

cúusuLA PRIME|RA - Do oBJETo

- 1.í. Constitui objelo do prosente conlrato a Contratação de pessoâ jurÍdica
paía o Íomecimento. sob dêmanda, de Matenâl de jimpeza de inleresse da àmara
Municipal de Sào Bernarclo. coníorme as especíicâçôes constãnles do píojeto Básico.
que ini8grou o Edilal do Píegáo Presenclal o. _,/20i9 - CpL da Câmsr., propostá
da CONTRATADA ê d6mais documenlos conslantes do procêrso no ,2019.

1.'1. Discrimrnaçào do obleto
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2. cúusuLA SEGUNDA - vtcÊNcta

2.í. O prazo de vlgência deste TeÍmo de ContÍato seÍá .té Jí/12ã119 contados da
assinatura do contrato prorrogável na íorma do art. 57. s1". da Lei no g.666. de
1993

3. cúust LA TERCETRA - pREÇo
3.1. O valor do presênte Termo de Cont.ato é de RS .. ... ( . ).
3.2. E8lifta-se que o cronogramâ de desêmbotso será o valoí gtôbal OituiOo
mênsalmente de forma equatativa alé 31t1|212019, conío.me quantitâiivo solicttado
(sob demanda) nos termos da alinea -b rncso XIV do art. 40, da Lej Federal no
8.666/93.
3.3. No valor acimâ estáo incluídas todas as despesas ordinârias diretas e indirelag
decoríenles da execuçáo conkâtual. inclusive tributos €y'ou impostos, encargos
sociais, trabalhlstas, previdencráÍios, fiscars e comeÍciais Incidentes, tâxa de
adminislração, frete, seguro e outros necessánosao cumprimento lÍltegral do oblêto
da contrâtação.

4. cúusulA ouaRTA - DoÍAçÃo oRçaMENTÁRta
4.1. As dêspesar decoffentês d€stâ clntíalaÉo estáo progÍamadas em dotaÉo
orçamentária própria prevista no orçamento do Cámâra. paia o exerclcjo dê 2019.
oa classlficâÉo abaixo

0't 031 0010 2002 0000 - 3 3.90.30

5. cúusulA et riÍA - paGAMENTo
6.í. O pagamento será feilo peta Câmarâ Municipalde São Bernardo/MA, em moeda
coÍÍaite necional. mediante Transferência Bêôúria Etêtrónicâ. direlo nâ Conta dâ
Contíalada e ocorerá alé no máximo de 30 (úinta) dias após a data do recebimento
definitivo do mateíial, mêdiante a apresentaÇão da competente Nota Fiscalou Falura.

6.1.í. A CONTRATADA deverá prolocolar na sede desta Câma.a a soticitaÉo de
pâgamento, assinâda e cârimbadâ pelo representante legal da empresa €Írpâpêl
timbrado, contendo o oo do processo licitatório. as informaçóes parâ cÍédito êm
conla conente como: nome e número do ganco nome e número da Agência e
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente âtesüa. emitúa sem
íasure. em lêtra bem legivet. juntamentê com cóp€ do conlrato, cópia da notã de
êmpenho como também es demais certdôes aluâlizâdas: CeÍttÍicado de
RegulôÍidade de Situação do Fundo de carantia do Íempo de Serviço _ FGTS,
Cenidáo dê Débilos Trabath6tas - CNDT Cenidáo Negativa de Oeúto lutlo a
Previdência Socaal - CND, Certadáo Conjunta Negativale Débitos Retaiivos a
Tnbúos FedeÍais e â Divida Ativa da Unrâo. expedila por órgãos da SecÍebna

rrÉttd.r, 
üY
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do Estado € do Municrpro
6,2. Como condiçáo pa@ Adrnihistraçáo eletuar o pagamento, a ticitanto vonceúô
dewtá mantú as mesmas condiçôes de habilitaçáo:
5.3. O recêbimento náo exctur a responsabilidade da Contratada pelo paÍfeito
desempenho do materiâl íoínecido. cab€ndo-lhe sanar quaisqueí irÍegularidadgs
detectadâs quando da utitizaçáo do reíerjdo meteraat.
5.ií. A nota ,iscalíatura deveÍá sêr €mrtda pela própíia ContÍatada, ob.agatoriamente
Çom o úmeÍo de inscriçáo no CNPJ, constante dâ Nota de Emperho e do ContÍato,
náo se admitindo notas ÍiscaÉ/íeturas emltades com outío CNpJ. mesmo de fliais ou

^ 
da fializ

_ 5.6. O pagam€nto der-se-á drrelamenle na conta coírente da Contratada, junto ao
Bârrco _, agência no : e conta coffente no

5. cr.^usuL^ sExrÂ - REAJUSÍE E aLÍÉRAÇôEs
6.í. O preço contratado é íxo e irreajustável
6.2. EveÍttuais anerações contratuârs regecsê-ào pela drsciplina do aí ô5 da Leino
8.666. de 1993.
6.3. Â CONÍRATADA é obngadâ a aceilaí. nas mesmas condiçÕes contratuats, os
ac.éscimos ou supressões que s,e íizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do conkato
6.4. As supressôes resuttanles de acordo celêbíado enlre as paíes conlratantes
poderáo excedeí o limite de 25% (vrnte e crnco por cenlo) do valoÍ inioat atualizado
do contralo.

7. cúusulA sÉTtxtÂ - ENTREGA E REcEBtMENÍo Do oBJETo
7.1. O prazo de enúega do objeto deverá ser reatizado parcetado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidades e quantitativo solbtado p€la
CONTRATANTE duÍente o periodo de vrgéncra do contreto.
7.í-í. O mateíiâl objeto do prêsent€ Íermo de Referência deverá seÍ eíkcgue na
sodê da Câmara Munic,pal de São Bêrnardo - MA, tocatizada na Av. João Xxlll,
S/N. BaiÍo Centío, Sáo Eernardo/MA CEp 65 398-OOO, aos cuidados do
Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das Sroohs às .13:OOhs.

7.2. As condaçõês de ênkega e recêbimêÍÍlo c,o ob,eto sâo aquelas previstas no
T6lmo dê Referência, documento inlegrânte e apenso a esle contrato.

s. cLAúsuLA otÍava - FtscaltzAçÃo
8,'l.A Íiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pelâ CONÍRATANTE.

9. cLÁusuLA NoNA - oBR|GAçÕES oA CoNTRAÍANTE E oA CoNTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRAÍADA são aquetâs previstas
no Termo de Referência

í0. cLÁusuLA oÉctMA- sAxçôEs aoMtNtsÍRAÍtvAs10.1 Comete infração admintskatva nos termos da Lei n" 8.666, de 1993 e da
Leino 10.520, de 2002, a ContÍatada que:

"Ã,.*",
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í0.1.1 inexecutar total ou parcialmente quaquer das obrigaÉ€s assumidas
em decorrêncla da contrataçàoi

1O-1.2 ensejar o Íetardemenlo da execução do obreto;
'10.1 .3 fraudaí na execuçáo do contralo.
10.1.4 comportar-se de modo inidôneol
10.1.5 cometer fraude Íscati
'10.1.6 não mantNeí a proposta

10.2 A Cont.atada que cometer qualquêí das iníÍações discriminadas no
subitem acimâ ficáíá suieita. sêm prêjuizo da responsebjlidâdê civil e cíiminâl. âs
seguantes sançôes:

10.2.1 advêrtêncie por íaltês teves, assim entêndidas aquelas que nào
acarÍelem pÍquizos sjgnrfjcativos para a Contratante,10.3 mutta moratóna de 0 3% (zero vírguta tÍês por cento) por dia de atraso

iniustificado sob,re o valor da Í,arceta inadimpltda, até a data do eíetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) diasi

10.3.1 multa compensatoria de l0olo (dez por cento) sobÍB o valoÍ iotal
do conlrato, no cãso de tnexeqlção total do objeto;-10.3.2 efi caso de inerecuçào parcral. a muta compensalóna, no
mesmo percentualdo subitem acimá seÍá áplicada de forma proporcionalá
obngaçáo inadrmptida,
10.3.3 suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
eÍÍtidade ou unrdade adrn,nistrativa pelâ quala Administração públicâ opera
e atua concíetamente. p€lo prâzo de até doi§ anos:'10.3.4 impedimento de ticilar e contratar com a Câmara Municipâlds Sáo
Eernaído/MA com o consêqueôla descíêdenciâmenlo no S;tema oe
Cadasl.o próprio da CÂMARA peto prazo de até cmco anos.
19_3,5 declaraçâo de inidoneidade parâ licitar ou conlratar com a
Adminiskaçâo pública. ênquanto p€rduaarem os motivos daerminantes Oapunição 

.ou até que sêla promovrda â íeâbrtdâçâo perante a pÍópfla

11_oldánê CUe apticou_á penatidade. que sera concedida sempr€'que a
Lontralada ressarcú a Confabnlê pelos pÍêluíros c5u8âdos:10.4^^^ Tambémficam sujeiias às penatrdadesdo art ãz.lrrãüáã f-etn. o.oOO,dê í993, a Contratada que:
10.4.1 tenha sofrido condenaÉo defrn[rva por pÍattcar, poí meio dotOSOs,íralde Íiscal no íêcolhimenlo d€ ôuatsquer líibutos.10.12 tenha praticado atos jlÍcalos vrsando ê Írustrar os objetivos dalicitaçáo.

10.4.3 demonstíe não possuir idoneidade paÍa contÍatar com a
_- - Administraçáo em üÍtude de alos ttÍcitos pralicâdosí0.5 A aptrcâçáo de qualquer das penatidades prevrstas realizar-se_a empíoc€s6o. admmElratryo que asseguaarê o contrad óno e a âmpla dêíesa àuoflíâlada. obseívando-se o píocedimenlo pÍevtslo na Lei no g 666 de .1993
10.6 A áúoridade competente. na apljcáÉo a"" 

"ánçOãs, 

-e""ia 
ernconsidêraÉo e gravidade da conduta do infrator, o'caráter educaiivo áa ü"". U".comô o danô câusedo à Admrnistraçâo obsêrvádo o principio d" p-p"."iãnáfio.o".

,u t As penatrdades serão obrigaloriamente registradas no Sistema de
Cadastro própío da CÁMARA

I I, CúUSULA OÉCIMA SEGUNOA . RESCISÃO

.il. -
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11.í. o presente Íermo de Contrato poóerã.-iêãno,oõ-nãi-niporeses
previstas no art. 76 da Lei n. 8 666. de 1993. com as conseguêncÉs indicadâs no
art. 80 da ínesma Lêi sem prejuizo das sançô€s aplcávers11.2- É admrssivel a Íusào, cisào ou incórporação da contralada com/em outra
p€ssoa juridica. desde que sêiarn obsêrvados pela nova pessoa jurídica todos os
requis os de habilitação êxigidos na ticitãçâo original; sejem mantidas as demars
cláusulas e condrções do contrâlo náo hajâ prejuízo á ere;ução do objeto pâcluado
e haja a anuênciâ expressa da Admrniskãçáo á continuidâdé do cont;ato.''11.3. Os câsos dê rescisão contrâtual seíáo fomâlh€nte motivedos,
asseguÍando-se à CONTMTADA o diíêilo à prévia e âmplâ defesa.11.4. A CONTRATADA reconhecê os dirêitos da CONTMTANTE em caso d€
rêscasào âdministrâtiva prevista no art 77 dê Lei no 8 666 de 1993
1Í.5. . O le_rmo de Íescisão será precedido de Retatóno indiávo dos seguintes
aspecto§, coníorme o câ§o:

í1.5.1. Balanço dos eventos contratuâis já cumpíidos ou parcaalrnentê
c(xnpÍi{ros;
11 5 2. Retaçáo dos pagamentos lá eÍetuados e ainde deyidos.11.5.3. tndenizaçôes e muttas

í 2. 
. ^ 

CúUSI.|LA DÉCI A SEGUNDA - VEDAçÓES12.1. Ê vedado à CONTRATADA.
12.1 1. Caucionar ou utilizar

13. 
_ - 

cLÁusuLA OÉC|MA TERCETRA _ DOS CASOS OUISSOS.'13.'t. os c3so6 omrssos serão decrdrdos p.rã có-[r-úãlfe, sêoundo asdisposiçôes contidas na Lei no 8.666. de , e$, ;; lerÀJ iô.;àõ J,,i)à#Jo.rr"
l9rmâi Se.âÉ de licÍraçóes ê contratos administrativ;s-;,' ;;o-siJãjàent".segundo as dlsposrÇôes conlrctás na Le, no 8 078 o. rôgó _ õ«fuãê iit* c"Consumidor - e normas e pfincípíos geÍats oos conlratos

la. 
_ _ 

cúusuLA OÉCtme Quanu _ puBLtcaÇÃo
14.1. tncumbirá à CONTRATANTE paria"n","r â pubtrcãCáo destenstrumenlo, por exrraro no Diário Oíicrat do'6ü;;. ;; pr.;zo;;r[,íi" .", n.E.666, de 1993.

.Í5. CúUSULÂ OÉclMA QUINTA - FORO15.í. O Foro para sotucionar os hligtos que decorÍerem da execuçáo deslêTeImo cle Contrato será o da (BemârClo/MA. ,omârca que abrange o túunrclpio dê Sâo

Para firmeza e va[dade do pacluâdo o píesenle Termo de Conkato foi lavrado em tÉs
!!9:l y"." d" rguâl leor. que depois de trdo e acrraoo em àioàÀlvài 

"ãi-"iã'p.ro"conlÍaenles

opeÍâçào financêtra:
'12.1.2. interromper â
rnadimplemento por pa.te
em le,.
1213. Subcontr.tar.

execuÉo contíatuat sob ateqacáo de
da CONTMTANTÊ satvo nos casoi previstos

estê Termo dê Conkalo paía qualquêr
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