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ES'.ADO DO MÀNÁ\HÃO
CÁN|ÁRÁ MLNICIPAI, DE SÃO BERNÁNI'O

c\P./: a7-620 ita a00t-0i
Inn(bneta l\'.stor "21iCe trc.IEP ói i5A-AA1.

PRESENCIAL NO t2020 - cPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. N". 022120í9

OBJETO: Conkataçáo de pessoa juridica para o fornecimento, sob demanda, de material de
limpeza de interesse da Câmara Municipalde São Bêrnaído.

ORGÃO LICITAoOR: Câmara Municipal de São Bernardo/MA

DATA DA sESSÃo púalrca: _r_lzozo

HORA: _i_hs

LOCAL: na sala da Comissão permanentê de Licitaçáo/CpL da CâmaÍa Municipal, localizadana Rua Conego Nêstor no 21s-Centro, CEp no 65.550_000, Sao á"."iãotúl

Pregoeiro/Presidente da Comissão pêrmanente de Licitação da Câmara Municipal de SãoBernardo: RENATA LtMA FERRETRA
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ÁESTADo Do MAMNHÃo

cAMÁaA MUNICIPÀL DE &io aEkNARDo
CNPJ: 07-629 520/U0l -07

Rra ( onegô.\'enot r',2l5 Ceôno CEP 65 55A-U0.
São B.rnodo./MÀ

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. N.. 0222019

n CÂUlne MUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO, inscrúa no Cadastro Nacionat
de Pessoas Juridicas sob o no 07.629.520/0001 -07, sediada na Rua Conego Nêstor ôo215-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do pregoeiio da Comissão
Permanente de Licitaçáo de Sáo Bernardo, designada peta portaria n.021/20.19, assinada em
07 de outubro de 2019, e pubticada no átrio Municipal e DOE no dia 10 de outubro de 2019,
leva ao conhecimento dos interessados que reaiizará licitação na modalidade PREGÃõ
PRESENCIAL, do tipo môno. preço por ltem, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e
em conformidade com o disposto da Lei n" 10.520, de .17 de julho de 2002, Decreto no 3.555,
99 9^a^" ?S9.]o.09 2000, da Lei Comptemênrar n" 123, dê 14 de dêzembro de 2006, da Lêi no
11.488, de 15 de junho de 2001, apticando-se, subsidiariêmente, a Lei no 8.666, de 2.1 de junho
de 1993, e as exigências estabelêcidas neste Edital.

. A sessáo pública de realização do pregão terá início às : hs do dia
9ê 

- 

de 2020, devendo os envetopes, contenOo a eropostã-Oá- p;;; 
" "D,ocumenlaçâo 

11,11*l]i.!"!á"_!ig 9 objeto deÍnido neste Editat e respectrvos Anexos, serenrÍêgues na coMrssAo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO-CpL. siiuada na comrssão
Permanente de Licitação/CpL da Cámara Muniopal, tocalzada na Rua óonãgo l,testot no 215-
Centro, CEPr 65.550-000, São Bernardo/MA, na àata e horário acrm" .".*ãÃ"0o".

1. OO OBJETÔ

]^1__1,_f::": Ícitação tem por objeto a Contrareçâo dê pêssoa juridica para orornecrmento. sob demanda, de material de limpeza e descartáveis àe interesse daCâmara Municipal de São Bêrnardo, conforme eipecilicaçõ", 
"ãn"iá"tà" 

do Termo dêReferência - ANEXO l, parte tntegrante deste Edttal.

í 2 O valor global estimado desta licitação é de R$ 2g.í07,02 (vinte e oito mit, cento e setereais e dois cenlavos).

2, DA PARTICIPAçÃO

l1-:^"1,"]r,:oi:^-119r11g111 cuios ramos de ahv,dâdes selam comparívers com o obJetoIcrraoo e que atendam a todas as exigéncias. tnclustve quanto à documentação 
" reqr,"itos

mínimos de classificação das propostas, constante deste Editaf e seus enàiôs.

PREGAO PRESENCIAL NO t2020 - cPL

2.2

entar
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inc à docume uisitos mi lassific
constante deste Edital e seus Anexos.

2.3..Nâo serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da AdministraÉo
Pública, com as sançôes que abarquem a Administração púbtica Municipal prescritas no aí. 7o
da Lei Federal n' 10.520/02, bem como os incisos lll e lV do art. g7 da Lei Federal no g.666/93.

2.4. Não poderáo participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
conc-urso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja
sua forma de constitujção, empresas eskangeiras que Àão Íuncionem no pais, empreias qr_ie
possuam, entre seus sócios, seNidores públicos da Câmara Municipal da Sãg Bernarào,
bem como aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitár ou Contratar com a
AdministÍação Pública ou punjdos com suspensão do direito de licitar e contratar pela
Administração Pública da Câmara Municipal dê São Bêrnardo. (an.9 da Lei Federat nô
8.666/93)

l._-Dn ]rIMS,ENTAÇÃo E Do cREDENctAirENro QUANDo DA ABERTURÂ DASESSAO PUBLICA

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credencjar_se e, se Íor o caso, comprovar
a existência dos necessários poderes para formulaçáo de propostas e pa; a prátiÇa de todosos demais atos herentes a este pregâo prêsencial

31.1. até o início do horário da sessào, o pregoetro ou, por delegaçáo deste, a equipe deapoio, procederá ao credenciamento dos trcitantes o, ooá r."pr"seítànies tegais presentes,

::ip]"-r-",L9? j".tu| o caso, a outorga de poderes necessários para a Íormutaçio de lances epara a prâflca de todos oS demais atos inerentes ao pregáo, observando_se aináa que;

a) Não será permitido ao mesmo credênciado representaÍ mais de um proponente no mesmocertame; e

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

3.2. O licitante interessado deverá se aprêsentar ao píegoeiro oU a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu reprêsentante devid;nente munido de documento que o
::9^:1"1" :_q:'1i:iper .desle 

procedrmento ricúatóno 
" ; esôil;; ;; 

"ua 
Íepresentada,oevenoo atnda, no alo de enkega dos envelopês. idenlificar_se exibindo a ôarterra deldentidade ou outro documento equivatente, com copia do respàirã Ooáuránto.

3.21 O 
, 
credenciamento faÊse-á por meio de instrumento público dê procuraÇão ournstrumento particutar, ou por Carta Credencial, Íirmada pelo 

"ign"tário 
ã propoú. comassinatura reconhecida por cartório competente, no modeio ao À].tÉiô-rrieste Editar, compoderes para Íormular ofertas e lances de preÇos e praticar tús o" ã-"r*ii ,to" pertinentesao certame, em nome do proponente.

:^1.^9 lTlrl"!19 o1 n1oc.ura9a9, púbtico ou particular, ou Carta credenc.at (ANExo tD,oevera estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:



,Ê,

Hgffi
ESTADO DO MÀRANH,ÃO

CAMÀRÁ MI]NICIPÁL DE SÃO BERNARDO
C\l'J A;-ú29- )Ja AAt)1-0i

Rra Cóncpo Neslo/ h"215-Cehtro. Ct:P: ó5 550-A00
Sõo 8e anlo rlrt

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deviOámênte atualizado, ou ato
constitr./tivo consolidado, devidâmênte registrado, em se trâtando de sociedadês comerciâis ê
no caso de sociedâdes por âções, acompanhado de documentos de eleiÇóes de seus
administradores, no quâl estejam expressos seus poderês para êxercer direitos e assumir
obrigaçôes em decorrência de tal investidura:

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

3.4. Os documentos de credenciamento serão conÍeridos pelo pregoeiro, a cada Sessáo
Pública realizada.

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais seráo âdmitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

3 6. O credenciamento será confêrido pelo pregoeiro a câda Sêssão pública realizada.

3.7. E facultada a âpresentação do credenciamento de que trâta o subitem 3.í. A falta desse
documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela
representada durante o processo Iicitatório.

1!"1ll,l?!!9 que comparecer representadâ por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do
:l-.-!-"1",jl1""t9 na forma de que trata o subitem 3.í. devendo ómprovar esta quatidade
aúaves Oe copras dos documentos rndrcados nos subrtem 3.3 alineas "ei ê "b".

3.9. Não será admitida a paíicipação de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo represenlante para mais de uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envêtopes, deenquadramento no art. 3o da Lei Complementar n . j47t2o14, no caso de mrcroempresa ouempres€ de pequeno porte e também para as cooperatrvas, conÍorme modelo constate do
1l^"]:, ll^1":L!91t: A não entresa da referida Deciaração iÁai""iã lr" á ii"it"nte optou por
nao ulrlrzar oS beneficios píevtstos na Lei Complementar no 14712014.

3.10.1. Âs ME/EPP/COOP deverão comprovar a declaraçáo do item antêrior, devendo trazer,no caso das ME/Epp â Certidão de Enquadramento cómo lticroemúsã ou Emprêsâ de
l^"!u:n"_ i9l:, !9.ente parâ efeito do disposto nos arts. 4t ;4ã á; Lã-comptementar n"123, de 1411212006, emitida nos teÍmos do art. 8" da tnstrução f,fá-atiul Oo DepartamentoNacional de Registro do Comércio - DNRC n. 103, de 3O/04/2OO1, pefo àegi"tro óompetentepara a inscriÇão do Ato Constitutivo ou Contrato Socrat dâs propondni"i pãrtencentes a estacategoria empresarial.

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

3.12. Da Ordem dos procedimentos:

3 12.1. A sessâo do certame obseÍvará os seguintes procedimentos;
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessáo

íüúE @-:@-ffi =-'-- 
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c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do beneÍicio às microempresas e empresas de pequeno porte
0 Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de Preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.'1. A Propostâ de Prêços e os Documentos de HâbilitaÇão deverão ser apresentados
pêssoelmênte pelo rêprêsentante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02
(dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e contendo em
suas partes êxternas e frontais, em caracteres destacados, além da razáo social do licitante, os
seguintes djzeresl

ENVELOPE N' Oí
PROPOSTA DÉ PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL NO 

-/2020
ORGÀO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÀO - CPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
OAÍ At _l_l2O2O
NOÍI,E DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
oocu gtenros elnA HABTLTTAÇÃo
PREGAO PRESENCIAL NO I2O2O
oRGÀo LrctrADoR: coMts§Ão PERMANENTE DE LtctrAçÃo - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DAÍAI _l_t2020
NOME DA EMPRESÂ LICITANTE

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

4 3 Após a entrega dos envelopes, âquele indicado como "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO'
será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.

4.4 Os envelopes deverâo conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia
prêviamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL (até vintê e quâtro
horas antes da realização do certamê), ou publicaçâo em órgão da imprensa oficial

4.5 As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que Íorem omissas
ou aprêsentem rrregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadâs.

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

--------aÍ7-1,1
W-.ryr
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4.7. lndependentemente de declaraçáo expressa, a simplês apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislâção que rege a matéria e ao prêsênte
Edital de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A Proposta de Preços devêrá ser aprêsêntada em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado da lacitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadâs
todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de
apresentação obrigatória:

a) Número do Pregâo, razão social do proponente, número do CNPJ/I,F, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como
dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins dê
pâgamenlo;

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

c) Oescrição completâ do objeto da presente licitação, com indicação do LOTE e ITEM cotados,
ern conformidade com as especificaçóes do TeÍmo de RoÍerência - ANEXO I deste Edital;

d) Preço unitário e o valor total da propostâ. Nos preços propostos deve.ão estar incluÍdos,
além do lucro, todâs as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretâs, relâcionadas com a execução do
objeto da presente licitaçáo;

0 Prazo de validedê da proposta: não inferior a 30 (lrintâ) diás, â contar da data da sessáo de
abertura dos Envelopes,

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

9.1)Após a solicitaçáo de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos itens
constantes na mesmâ, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias consêcutivos, em
uma única etapa, independentemente do quantitativo ê vâlor solicitado.

5 2 Não será admitida cotaÇáo distjnta prevista neste Editat.

5.3. O preço ofertado pêrmaneceÍá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitaçáo, por parte do licitante, das
condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantaver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamentê cotados, serão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
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considêrados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquêr título, devendo os serviços ser
Íornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Serão proclâmados, pelo Pregoeiro, os licitentes que aprêsenterem as propostâs dê
mênor preço por ltem e todas aquelas apresentadas com preços alé ,l0"lo 

ldez por cento)
superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes
participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identificadâs, no mínimo, três propostas escritas com preços em
conÍormidade com o deflnido no subitem anterioÍ, o pregoêiro fará o ordenamento das
mêlhores oÍertas, até o máximô de três, colocadas em orderÀ crescente, quaisquer que sejam
os valores ofertados, conÍorme o disposto no Decreto Federal

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

6.4. Náo poderá hâver desistênclâ dos lences ofertedos

ESTÀDo Do MÀRÀNHÀo
cÀir,tRA MuNtctpÁr. DE sÃo BERNÀRDo

(.\t,J: ai-ó:9 i2a 0u)t a;
Ru ('t)bcgo \esbr n2lt-aeníro, < LI':t15 55a @0.

Síio Retuordo'\lÁ

[s!

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

6 6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa ê de empresas de pêqueno
poítê que se encontrarem na faixã até So/o acima do menor preço sêrão considêradas
empatades com a primeira colocâda, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de
classifacação, uma na falta da outra, parâ fazer uma única e última oÍerta, inferior a da primeira
colocada, visando o dêsêmpate.

6-6.1 Âplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem
classificadâ não ter sido aprêsentada por microemprêsa ou empresa de pequeno porte.

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

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classjficada, na Íorma da subcondiçâo anterior, o pregoeiro convocará os licitântes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6 6.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pêqueno porte que se encontrem no intervalo estabeleciào nesta condição, o pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamênte a vencedora para apiesentação da ofertâ
final do desempate;
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6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decâirá do direito previsto na Lei
Complementâr no 14712014;

66.6. Caso náo haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório corrêrá seu curso normal.

6.7. ADós a Íase de lances. será encerrada a etapa comoetitiva e ordenadas às ofertas.
exclusivamente pelo critério de menor preco oor ltem,

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

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as
exigências editalícias, pâra efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro examinará as
ofertas subseqúentes, na ordem de classjficaÉo, até a apuração de uma proposta que atenda
a todas as exigências constânles deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor nessa Íase.

6.10. Veriflcando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéncos e os
por extenso, predominarâo os últimos, independentemente de consulta ao licitânte.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de PreÇos, ajustada ao lance Íinal, deverá ser
protocolada na CPL da Câmarâ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da lavratura
de âte.

6.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando itens e
valor global;

6.12.2. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

6.12.3. Forêm omissas ou as quê âpresentem irregularidades ou íêlhas cápazes de dificultar o
julgamento,

6.'12.4. Que contenham preços maniÍestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venhâm 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 Mênor Preço não for aceitável ou sê â respectiva licitante
desâtendêr às exigências habilitatóries, será êxaminada a oÍerta sêguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na ordem de
classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuraçâo de uma que atenda às condiçôes deste
Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociâr diretamente com a lacitantê detentorâ da proposta de menor
preço, no sentido de que seja obtido o melhor preÇo
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6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual
relevantês e que, ao ílnal, será assinada pelo Pregoeiro,
apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.

serão registradas as ocorrências
pelos componentes da equipe de

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 podêrão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópie eutenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Prêgoeiro

6 '16.2. Os oíginais ou cópias autenlicadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
ao órgão licitante.

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

6.16.4. O Pregoeiro poderá flxar pÃzo paÍa o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total oÍertado for ace[ável, mas os preços unitários que
compóem necessitem de ajustes aos vatores estimados peto óRGÃO L|C|TANTE. O ajuste da
proposta nâo poderá implicar aumento do seu valor globel.

6.16.5. Será desclassificada a proposta que náo corrigir ou não justificar eventuais
rrregularidades apontadas pelo pregoetro

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

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, dêsde que os preços unitários finais sêjam
menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;

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

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar_se_á pela somatória dospreços unitários dos itens da propostâ, multiplicados por suás respectivas qúantidades.

7. DA HABtLtÍAçÃO DOS LTCTTANTES

1^1 ,l-99:yT"1"!ro de Habititação deverá ser entregue em 0.1 (uma) viâ, em envetope
0evrdamente fechado e rubricado no fecho, identificado conÍorme o inàicadã no item 4.i deate
Edital

7.'l I As declaraçóes e outros documentos julgados necessános á habilitaçáo, produzidos pelopróprio licitante, deverão conter data, identificação e assrnatrra áo titurã, Jãã.presa ou do seu
representante legal.
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7 2. EncÊtrada a elapa
do invólucro contendo
proposta, procedendo a

competitiva e ordenadas as oÍertas, o eregoeiro
os documentos de habilitação do licitante que
sua habilitação ou inabilitação.

procederá à abertura
apresentou a melhor

7.3. A paÍticipação no presente procedimento licitarório requer a apresentação de toda a
documentaçáo comprobatória da necessária qualificação no que se refere â:

7.3.'1 Habilitação Jurídica, que sêrá comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:

a) prova de registro comercial, no caso de empresa individuall

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

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

d) decreto de autorizaçâo, em se tratando de empresa ou sociedãde estrangeira em
Íuncionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expeãido pelo
orgão competente. quando a alividade asstm o extgtÍ.

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovadá mediante a aprêsentação dos seguintes
documentos.

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacionat de pessoa Jurídica (CNpJ);

b) Prova de anscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, sê houver,
relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

7.3.2.1. Ptoya de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e irunicipal do domicílio
ou sede do licltante, que será realizada da seguinte íorma:

a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Cêrtjdão Conlunta positiva com efeito negativo
expedida pela Secretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e procuradoriâ-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que abrangê, rnclusivê, as contribuições socjêis previstas nas alinêas a a d.
do pârágrafo único, do art. 1 1, da Lei no 8 212, de j991,

a.1) O licitante poderá, êm substituição à certidão mencionada na alínea c..r, apresentar as
seguintes certidóes conjuntamente, desde que tenham sido êxpedidas até o dia 2 de novembro
de 2014 e êstejam dentro do pÍazo de vêlidade nelas indicados: Certidáo Negativa de Débito
ou a Certidão Positiva com êÍejto negativo referentê à Contribuição previdenciária ê às de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federai. e à Divida Ativa da União. ou Cêrtidão

( --/
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Conjunta Posltiva com efeito negativo, expedida peta Secretãriã.ã Rãceiia Féãêraiãõ
(RFB) ê Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacionat (pcFN);

b) Fazenda Estadual: aprêsentação da Certidão Negativa de Debitos (e débitos em divida
atava), ou Certidâo Positiva com efeito de Negatjva, do lmposto sobre Operaçóes relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre prestaçôes de Serviços de Transporte lnterestadual,
lntermunicipal e de Comunicação - lCirs, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou,
se for o caso, certidão comprobatória de que o licjtante, em razâo do objeto social, está isento
de inscrição êstadual;

c) Fezenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em dívida
ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre S'erviços de eualquer
Natureza - lSS, ou, se Íor o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto
social, está isento de inscriçâo municipal;

d) Cêrtificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação dê Cêrtidão Negativa de Débitos Trabathistas (CNDT) ou da Certidáo positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT

7.3 3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverâo apresentar toda a
do-cumentaçâo exigida para eÍêito de comprovaçáo de regularidade fiscal relacionadas no item
];f121.1!sm! Oye esta apresente atguma restrição, asselurado, todavia, o prazo de 05 (cinco)
drês utets, cujo leÍmo inictal corÍesponderá ao momento em que o proponentê foÍ declaíado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a cÍitério da administração públaca, para aregulârizaÉo da documentação, pagamento ou parcelamento Oo débi'to e emtssão de
eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 42, s1o, LC
123t06).

73.3 1. Este beneflcio será concedido somente às empresas que atenderêm ao dtsposto nosubitem 3.10 deste editat.

7.3.3 2. A não-regulatizaçâo da documentaçâo, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará
em.decadência do- direito à contrataçâo, bem como a aplicâção da suspensão dê licitar econlrataÍ com a Admrnistraçáo peto período de alé Oi 1Aóis1 anos, sendo facultado à
AomrnrstraÇao convocar os licitantês remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7 3 4. QualiÍicação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonskações contábeis do último exercício socjal, já exigíveis eapresentados na forma da lei, vedados â substituição por balencetes ou balanços provisórios,
em que estejam regtstrados os vâlores do atjvo circulante (AC) e do passivo circulante (pC), demodo a exkair-se indice de Liquidez Corrênte (lLC) iguat ou superioi a 0i (um), indicaàos ielalicitante.
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a.1) As licitantes que apresentarem resultado menoí do que um (í,0) êm qualquer dos indicês
rêfêridos acima, deverão comprovar o cãpitâl mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a
dez por cento (10olo) do valor estimado da contratação

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microemprêendedor individual (art. .18 da LC
12312006 clc atl. 1.179, § 20 CC) e as Micro e Pequênas Empresas que propuserem habilitação
em licitaçóes cujo os objetos sejam para o fornecimento parâ pronta entrega ou para locação
de materiais (art. 30 do Dêcrêto Fedêral nô 6.20412001\.

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumpair a exigência deste
subitem mediantê a apresentação do Balânço de Abertura, acompanhado do Balanço
Patrimonial e da Demonstração do Resultado levântado com base no mês imediatamênie
anterior â data de apresentação da proposta.

â.4) Sêrão considêrados aceitos como na forma da lei o balanÇo pâtrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário Oficial ou.
ll. Publicados em jornal de grande circulâção ou;
lll. Registrados na Junta Comercialda sede/domicilio do licitante ou:
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenttcado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante, na forma da lN no 65 do Departâmento Nacional do Registro do Comércio _ DNRC,
de 1o de agosto de 1997, art 6o, ecompanhada obrigatoriamente dõs Termos de Abertura e de
EnceÍramenio. Quando for apresentado o original do Diário, paÍa cotero pelo pregoeiro e
Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertúra e dê
Encerramênto do Livro em questão.
V Sistema Público de Escrituraçâo Digital - Sped - Contábit (Decreto Federal no 6.02212001);
nos termos do art. 2ô da lnstruçáo Normativa RFB no 78712001, devendo apresentar referidos
g9_clTeltogt devidamente assinados, na forma do s So do aÍt. 10 da lnstruçáo Normativa
DNRC n' 107/2008.

b) Cêrtidâo Negativa de Fatência ou Concordata (Recuperaçáo Judiciat ou EÍrajudicial),
expedida pêlo distribuidor de sede da pessoa juridica, com dâta não excedente a 60 (s;ssenta)
dias de anlecedência da data de apresentaçâo da proposta de preço.

7.3.5. A Qualificaçâo Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através dei

a) ATESTADO de capacidade tecnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços iompativeis com o objeto destepregão.

7 3.6 Oeclaração UniÍicade que constará:

a) Declaraçào de que não emprega menores de dezo o anos em lrabalho noturno, perigoso ournsalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
ipl9!91, a partir de quatoze anos, de conformidade com o disposto na da Lei Fedãrat n.
8.666/93, nos termos do ANEXO .

ffiÍ-8Ú--
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b) Declaraçâo de superveniêncíà
vigência contratual, caso venha a ser contratado

c) Declaração de elaboragâo independente de proposta.

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

7 4. A apresentação do Certificado de Registro CadastÍat _ CRC, expedido órgão da
Administração Púbrica Federar ou de outros Eatados, substituirá os documentos enumêrados
nos subitens 7.3.'í ("a", "b", "c" ê,,d',)e 7.3.2 (,,a" e,.b,').

7.5. Náo haverá apresentaçâo de amoatra prévia ao contrato.

7.6. Não seráo aceitos protocolos de entrêga ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presênte Edital e seus Anexós.

1 ]_^t-,...r_O_"-"-1T:1fçáo 
de habititaçâo não estiver compteta e correta ou contrariar quatqueÍ

orsposrltvo deste Edatal e seus Anêxos, poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilatado

7 8' sob pena de inabiritação, os documentos apresentados deverâo estar em nome dolicitante, com indicaçâo do número de inscrição no iNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverâo ser entreguêsacompanhados da traduçâo para língua poíuguãsa, efetuad'a por tiaautor ;uramentaa-o, etambém devidamente consularizados ou registrados no cartóíio de títulos e documentos.

7.'10. Documentos de procedência estrangería, mas emitidos em língua portuguesa, tambémdeverão seí apresentados devidamenre ãonsurarizados o, r."gi"toãã" ã;'"àrtório de títuros edocumentos.

7 í1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitâção juridica e regularidade fiscaldêverão estar em nome da fitial, excêto âqueles quê, p"fà àrâpià-Ãrúàrâ, são emitidossomente em nome da matriz.

7.12. Os documêntos acimâ relâcionados, necessários à habíttaçáo, poderáo ser apresentadosem original, por qualquer processo de cópia autenticada por réio de éártàiio competente, oupublicação em órgão da imprensa oficiat ou por coptas, ààlJe lul-aããrn-p1n-naoas oos origin"ispara conferência pelo pregoeiro e Equipe de Aporo.

7 13 O CONTMTANTE não sê rêsôonsabjlizaÉ por documentação e proposta enviados viapostalou entregues em outros setoíes que nâo sêja o especificado no preâmbulo do Edital.

7.14. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo_secomo válidos, no caso de omissáo, aqueles emitidos a máno" a"ôO t_r"nô ai"".
7 15 A declaração falsa rêlativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, â conformidadeda proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empÍesa de peq;eno porte sureitaráo licrtanle ás sanções prevrstas neste Edúal.

@t-,-g-
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8. DA IMPUGNAç DO ATO CONVOCA

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providêncies ou impugnar o ato
convocêtório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das
propostas.

9-]1 1-a|l"*1,1!ão de.impugnaÇão contra o presente Edital será processada e jutgada,na
rorma-e nos prazos previstos na legrslaçáo, devendo ser entregue diretamente na COúISSÃO
PERMANENTE DE L|C|TAçÃO - CPUCMSB, na Rua Conãgo Nesior;o215-Centro, CEp:
65.550-000, São Bernardo/MA, não tendo eÍeito suspensivo.

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

1^2;!:99-" à 
-"r".9:,",,]o 

(auxitiada pêto técnico competente) decidir sobre a petição no prazo
oe 24 (vtnte e quatro) horas

8.3. Acolhida a petiçâo contra o Ato Convocatório, será designada nova dâta para realjzaçãodo certame.

I4. A entrega da proposta. sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Editat,imptrcará na prena aceitação. por parte dos interessados. das conaiçáJi nãÉ*".tro"r"cio"".

9. DOS RECURSOS

9l Dos âtos do pregoeiro neste processo ricitatório, poderá o ricitante, ao finar da sessãopública maniÍestar, rmediata e motivadamente, a intenção de int"iú r."",r-i"ã, senao ,"gi"tr"aoem Ata a sintese dâs suas razões de recorrer.

I 2 
. 
A falta de maniÍestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessãodêste Pregão, importârá na decadência do direito de d;r";; ür;;;o do objeto pêloPregoeiro ao vencedor.

9 3 CabêÉ âo licitente juntar os memoriâis relativos aos recursos registrados em At a no pÂzode 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, "; """o"'d",**
a) Julgamento das propostas;

b) Habilitação ou tnabititação da ticitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da mânifesta intenção de recorrer por parte de algum dosconcorrentes, ficam desde logo lntimados a apresêntarem contra razões tãmbe, urn õã tOà"Júteis, contados do termino do prazo de apresentação d".;;; J;;;;;;"nte, sendo_thesassegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do pregoerro deverá ser entregue, no prazo legal, nacPL da Cámara. no endereço crlado no srb e; s.í.i, ü"f"i,"-;:il;";; e, se acolhrdoinvalidará apenas os atos insuscetivets de aproveitamenio

/ 2p/
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9.6 Se náo reconsiderar sua decisão,. Fregããiiã-li6Ã
informado, à consideraÇão do prcsidente da CâmaÍa Municipal

o recuÍso. devidâmentê
de São B€rnardo, que

proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

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

10. OA HOMOLOGAçÀO E CONTRATAçÂO

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
licitente vencedora.

'10.2. Após a homologaçáo do resultado dâ presente licitaçáo, a Cámara Municipal de São

-"-.-1T:d: :11y9".1,á a empresê ádjudjcatáriâ para, no prazt máximo de ôs lcinco) atas úteis,assrnar o uontrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV, adaptado à proposta
vencedora, sob pena de decair o direito ao serviÇo, sem prejuízo das sançOes previstas noaíigo 81 dâ Lei n.8.666/93.

10-3 O prazo da convocáção poderá ser pronogado uma vez, poÍ igual periodo. quandoso,citado pela licitante vêncedora durante o sãu tr"na"ur"o 
' i"aoã-ãr" ocorra motrvojustficado e ac€rto pela Administração.

10.4. Quando a convocada nâo assinar o Contrato no prazo e condiçóes êstabelecidos, oPregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem ài-seus Documentosde Habititação, devidamente atuatizados, nos termos aó it"rn i á""G Édital, em ses"ãopúblca. a se Íeatizar em hora e tocat previa."nt" inrorm"Jã". i" qr"io-Êi"go"ir.o 
"r"rin"r.a "oferta subsequente, vênÍicando a suâ ace abrlrdade e píocedendo à habilita;ão do proponente,na ordem de classificaçáo, e assjm sucessrvam*t", 

"ie-"-"prrãçaã 
j"-"rr" propo"t" qu"atenda âo editat, sendo o respectivo ticrtante dectaíado u"n""àãi 

" 
Li" 

"o1uãicado 
o objeto docêrtame

10-5- A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do pÍazoestabelecrdo, caracteriza o descumprimento totar aa ooii!álao À-.rÀià-", 
"r1"it"noo-" ",penalidades legalmente estabelecidâs

10 6 o proponente que viêr a ser contratado ficará obrigado a acertar, nas mesmas condiçôesconkatuais,. os acrêscimos ou supressôes que se fizeõm n"""i.aiio, 
"tã 

isvo lvinte e cincopor cento) do valoÍ inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologaÇáo do resultado desta licitação nâo implicará em direito à contratação.

í1. DAS CONDTçôES OE PÂcaMENTO

11'1. O pagamento será efetuado em€te 30 -(trinta) dias pela Cámara luunicipal de SâoBern€rdo, mêdiantea apresentaçâo da ratura, úota risiát e ãi""t"oá"ljo 
""to|. 

,"sponsávet,acompanhadas das Certrdões Neoâtivas de Débrto junto ao fruSS. Cf.fôi- iõ fs e Ceítjdáo deRegulaídade com a Fazenda Fed;rat

úü"G-e-d-ar-:nÉei66ü 
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1 1.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação
de obrigaçÕes em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplênciâ contratuàl

12. DOS PRÁZOS E CONDTçÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

'12.1. O contrato resuttante do procêsso licitatório terá vigência até 3.ll12l2\2o contados à
0artir da assinatura do contrâto

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

12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justiiicada por escrito e previamente autorizadapela Câmara Municipal de São Bernardo, devendo a solicitação se; encamanhadâ até 15
(quinze) dias anteraores ao vencimento do prazo de execução estípulado.

í3. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pêla inexecuÇão das
:::91ç9"" ""1"b"|."9]das. 

ou execuçào rnsatisfatóíra da presraçáo do servrço. atrasos,
omrssoes e outras falhas suleiar-se-á a CONTRATADA às seguintea penaltdades

13.1.1. Advertência por escrito sobrê o descumprimento de contratos e outras obrigaçóes
assumidas e â determinação de adoção dãs necessárias medidas de correfôes;
'13.'l 2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, ate o 30 (trigesimo) dia de atraso, sobre o valor doserviço náo realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobrê o vâror do seNrço nâo rearrzâdo, no caso supenor a 30 (trjnta)
dias. com a consequente resctsão do contrato

13.1 3. Suspensâo temporána para participar em licitaçáo promovidas pela Câmara Municipalde sào Bernardo e impedimento de contratar com €'Ad;;isi;;ã; -e-iitica 
rr,|unicipat, petoprazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal n.8.666/93.

11-1 1, ?*L"r"J::.Uê inidoneidade para pârticipar de licitação e assinar contratos com aAomrnrsrraÇao.pubrrca. pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpraas condições de reebilitaÇão, e/ou

13.1 5. lmpedimento para participar de licitação e
prâzo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento
ptazo.

assinar contratos com o Município pelo
do Cadastro de Fornecedores por igual

13.2 As penalidades apticadas à CONTRATADA sêrão registradas no Cadastro ceral deFornecedores da Cámara Municipal de São Bernardo.

tt,,"
lm"ffi
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13.3. Se o valor das multas
automaticamente descontado
jus.

não íor pago ou
de qualquêr fatura

depositado
ou crédito

na Conta Única do Tesouro, será
a que a CONTRATADA vie( a Íazet

í4. DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despeses com a êxecução do presente Contrato no exercicio de 2O2O coffeÍáo à
contâ da DotaÇão Orçamentária sêguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

15. DAS D|SPOStÇÕES GERATS

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

152. E-facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer Íase da trcitação, apromoção de diligência destinadâ a esclarecer ou complementar a inskução do proàesso,
vedada a lnclusão posterior de documento ou inÍormação que deveria constar no ato da sessãopúblicâ, e aindat

152'l Solrcitar aos s€tores competentes a elaboraçáo de pareceres técnacos destinados alunoamentar as dectsóês.

15-2.2. No julgamento das propostâs e da habiritação, sanar enos ou farhas que nâo arterem asubstância das propostas, dos documentos e sua iâtidadê jurídica, ..Oiàntã Oespacnofundamentado e acessível a todos os interessados, e

15.2-3. Relevar omissões puramente formats observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a tegistação vigente e nao comproÀeiãm á iisi,lã ãa ricitaçao.

15.3. Qualquer pêdido de esclarecimento em relaçâo a eventuais dúvidas na interpretaçáo dopresente Edital ê seus Anexos, deveú_ser- eácaminhado, p;;;;;ú, -". pregoeiro da
:T:":i: j^:lTT-lte-d-e, Licitaçào - cpL da câmaía mr"rip.r J. àãl Bernardo, por e-
I:11"^9lo-1"!:, "':tronico^9pL!êsErlalq9glglJxltr, ou enrresue diretamente na piópriauomrssao, srtuada na Rua conego Nestor no21s-centro, cEp:65.550-000, são aernaràolMn,de segunda à seÍa-feira, no horário das OB:OO às li,OO f,oi"", oOáã""àos os seguintescritériosl

a) Não seíão levadas em consideração pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ourectamaçôes retativas ao editat que nãà ten'ham sido-íorm;taà;;;; óZ-ftoisy aia" úteis antesda data marcada para recebimento dos envelopes

b) Em hipótese alguma serão aceitos entêndimentos verbais quanto ao edital, como tambémpedidos ou consultas formuladas via e-mail.

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os dêmais interessados quetenham adquirido o presente edital.
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15.4. Fica êssegurado à Câmara Municipal de São Bernârdo, o direito de, no interesse da
â presente licitação,Administração, anular ou revogaí, a qualquer tempo, no todo ou em parte,

dando ciêncla aos participantes, na forma da legislaçâo vigente.

15.5. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçõês e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que jmpeça a
rêalização do certame na data marcada, a sessão será automaticâmente transferida pára o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desàe que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrárao.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nêste Edatal e seus Anexos, excluir_se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencamento só se inaciâm e vencem os prazos em dias de expediente
na Câmara Municipal de São Bernardo.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
lcitante, desde que seJam possiveis a aÍeriçáo da sua qualiflcação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

15.9 O rêsultado desta licitaçâo será comuntcado no mesmo dia dojulgamento, se proferido no
dia da abertura. ou mediante publtcaçáo na lmprensâ Oftcial.

15.10. O ÓRGÃO LIC|TANTE poderá revogar a píesente licitação. por motrvo de interessepuDrco. ou anula-ta por ilegâlidadê, no todo ou em pane, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos partacipantês, na forma Oa'felLiãtao vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não terão direito à indênizaÇão em decorrência da anulaÇão doprocedimento licitatório. ressâlvedo ., direito do contraüdo Oe OoaJé Aà ier ressarcido pêlos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

1:^1]-^o-: 
p]glgl:lles,são responsaveis peta fidetidade e tegitimidade das informações e dosoocumentos apresentados em qualquer Íase da liotaçào

í5 12-Aos casos omlssos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal no10.520/2002 e subsrdiaflamente da Lei no 8.666/93

15]3 .A ^C-o1y9199" 
deve cumprir as normas de desenvotvimento sustentávet (art. 3o, LeiFêderal no 8.666/93)

15.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissâo
l:91":!!" -d" 

Licitação - cpl, tocatizada n" ir, ôon"go Nãsioi-iã)r s_centro, cEp,
:::.0:o^ol-!-*-?:|.nardo/MA, de segunda à sexta_feira, no h;ár;;;; o8:o; às 11:oo horasonoe pooeíao ser consultados orâtuitamente ou obtidos mediante o recolhimento darmportáncra de R$ 3o,oo (tínta re-ars), realizado exclusivamente através de uocumento c,eArrecadaçâo Munrctpat - DAM

ílrtmr llz ,

ln*ut azz,14q!-
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15.15 Ao âdquirir o edital, o intêressado devêrá declarâr o endereço
notificação e âtnda comunicar qualquer mudanÇa posterior, sob pena de

em que receberá
reputar-se válida a

notificaÇão encaminhada ao endereÇo fornecido.

15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de ReÍerência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll- irodelo de Dêclarâção

ANEXO lV - Modêlo de Proposta Comerciat

ANEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaração de Confidencialidade e tmparcialidade

JA-/-

São Bernardo (MA), _ de _ de 2020.

n
lr.dgn-_.

RENATA LIMA FERREIRA
Prcgoeira Oíicial

da Câmara lvlunicipal de Sáo Bernardo/MA
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PRESENCIAL N" I2O2O - CPL

TERMO DE REFERÊNCIÂ

ANEXO I

01 - OBJETO:

Aquisição sob demanda de materiais de limpeza e descartáveis com a finalidade de
atender as necessidades da Câmara Municipal de São Bernardo - MA.

O2 - JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação justificâ-se pela nêcessidade de manter um esloque que viabilize as
atividades de limpeza diária, bem como a assepsia em todos os locais vinculados à
Câmarâ Municlpal de Sáo Bernardo, proporcionando condiçóes de higiene adequadas
para o dêsenvolvimento dos lrabâlhos realizados.

0s - EsPEctFtcAçÃo Do oBJETO:

LOTE ÚNICO

ITEM OESCRIÇAO I.JND QTD
VALOR

I.JNIT.
VALOR
TOTAL

01

AGUA SANITARIA SOLUÇÃO
AOUOSA PRINCIPIO ATIVO:
HIPOCLORITO DE SODIO.
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO
1 LITRO PRODUTO COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE,
HIPOCLORITO DE SODIO HIDROXIDO
DE SODIO E AGUA. TEOR ATIVO
ENTRE 2olo E 2.5o/o PIP

UND 380
RS

3,06 1.162,80

.02

ALCOOL ETILICO COi/! TEOR
ALCOOLICO ENTRE 65 GRAUS INPM
HIDRATADO DILUIDO EMBALADO EM
GEL COM sOOG

UND 160
R5

7,74

RS

7.238,40

03

AVENTAL PARA USO EM
TRABALHOS NA COZINHA
RESISTENTE À CHAMA DE ATE
250'C, CONFECCIONADO EM TECIDO
DE BRIM, MEDINDO 1,2OIu X O,7OM,
COM FORRO E 03 ALÇAS EM TECIDO
RESISTENTE A CHAIUAS.

UND 10

RS

74,36

RS

143,60

.44 BACIA PúSTICA GMNDE
CAPACIDADE 50L

UND 15
RS

22,29

RS

334,35

@t-8D
l**v r:*lznt!4
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05

BALDE PLASTICO EM MATERIAL
COM CAPACIDADE 81, COIV ALÇA EM
AMME GALVANIZADO, COR
NATURAL

UND '15
Rs

6,47
R5 97,0s

.06

BALDE PLASTICO COI/I TAMPA COM
CAPACIDADE 2OL, COM ALÇA EM
PLASTICO RESISTÊNTE, COM
TAMPA

UND 15
RS

24,17

RS

362,55

.07 BANDEJA RETANGULAR LISA,
MED|NDO21X11X3,5CM

UND 15

RS

74,36

R5

2L5,40

08

COLHER DESCARTAVEL PARA
REFErÇÃo coNFEcctoNADA EM
PLASTICO OXI-BIODEGMDAVE-,
ATóxtco, PAcorE coM 50 uND.
CAIXA COM lOOOUND

cx '15
RS

35,89

RS

538,35

.09

CoPo PLASTICo DESCARTÁVEL
ATOXICO. CAPACIDADE '180 mt,
PESO MINIMO DE 2,20 g,
ACONDICIONADO EM EIVIBALAGEM
COM 1OO UNIDADES

PCT 420
RS

4,91

RS

2.062,20

.10

COPO PúSTICO DESCARTÁVEL
ATOXICO, CAPACIDADE 50 mt. PESO
MINIMO DE 2,20 g, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM COIil 1OO
UNIDADES

PCT 450
RS

3,63

RS

1.633,50

.11
DÊPÓSITO PúSTICO PARA
MANTIMENTOS CAPACIDADE 1OI
coM TAMPA RoSQUEÁVEL

UND 12
R5

15,47

RS

790,44

.12
DEPósrro Púslco PARA
MANTIMENTOS CAPACIDADE 5I
coM TAMPA RosouEÁvEL

UND 10

RS

11,33

RS

113,30

13

DESINFETANTE CATEGORIA BASICA
RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO
ATIVO CLOMTO ALOUIL BENZIL
AMONIO, COIVPOSICAO BASICA
MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE
EUCALIPTO,ESSENCIA, COMNTE E
OUTMS SUBSTANCIA QUIMICAS
PERI\illTlDAS, COMPOSICAO
AROMATICA LAVANDA,
ACONDICIONADO EM BOMBONA
PLASTICA CONTENDO 5 LITROS,
RESOLUCAO 336/99, PORT.15/88, DO
MS

UND 28
R5

44,96

RS

1.258,88

14
DESODORIZADOR DE AR NÃ
FMGANCIA DE LAVANDA UND 90 R5 RS
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INGREDIENTE ATIVO
SOLUBILIZANTES COADJUVANTES
EBUTANO/PROPANO EIV FRASCO DE
ALUMINIO CO[il CONTEUDO DE
4OOML E PESO LIQUIDO DE 277
GRAMAS

12,47 1.122,30

.15

DETERGENTE PARA LAVA LOUÇAS
PRINCIPIO ATIVO LINEAR
ALOUILBENZENO. SULFONATO DE
SODIO. COMPOSICAO BASICA
TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO
IONICOS, COADJUVANTE,
PRESERVANTES, SEOUESTRANTE,
ESPESSANTE, FMGANCIAS E
OUTMS SUBSTANCIAS QUIMICAS
PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS
MINIMO DE 8, 0%, PH=6, 0-9, 0,
SOLUCAO 17O P/ P, COMPOSICAO
AROMATICA NEUTRO,
ACONDICIONADO EI\,I BOMBONA
PLASTICA. EMBALAGEM DE SOOML

UND 200
R5

1,96

RS

392,00

'16
ESCOVÃO DE IUADEIRA COM
CERDAS DE NYLON PARA LIMPEZA
EM GEML

UND 10
R5

8,90
Rs 89,00

.17

ESPONJA LAVA LOUÇAJDUPLA
MACIA ESPONJA PARA LIMPEZA
TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE
POLIURETANO E FIBRA SINTETICA
COIU MATERIAL ABRASIVO COM
FUNÇAO BACTERICIDA MEDINDO
110X75X9, COM FORMATO
RETANGULAR POLIURETANO E
FIBRA SINTETICA NA COR AMARELA
COM VERDE

UND 12
RS

0,99
R5 11,88

.t8

FIBRA DE LIMPEZA PESADA
PRODUTO A BASE DE FIBRAS
SINTETICAS Ê MINERAIS
ABRASIVOS, MEDINDO í0,2 X 23 CM,
EMBALAGEM COM 1O UND

PCT 5

RS

69,89

RS

349,45

.19 FLANELA 1OO% ALGODAO I/IEDINDO
38X58CM

UND 30
RS

4,73

RS

141,90

.20

GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO
23X2OCM EIV FOLHA SIMPLES TIPO
LISO COR BRANCA ALVUM
SUPERIOR A 7OOIO CONFORIVIE
NORMA ISSO - EMBALAGEM C/ 50
UNID.

PCT 20
RS

5,16

RS

103,20
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21

INSETICIDA AEROSOL, BAIXA
TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE
DE AGUA, SEM CFC - SIi/IILAR AO
SBP

UND 2A

RS

74,94

RS

298,80

22 LIXEIRÂ PúSTICA COM TAMPA E
PEDAL

UND B

RS

39,67

R5

3L7,36

23

LUVA DE LATEX FORRADA PALMA
ANTIDERRÂPANTE. FLOCADAS
INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS
MAOS EM ATIVIDADES DOI\'ÉSTICAS
E INDUTRIAIS, TAM G

PAR 20
RS

11,33

RS

226,60

24

LUVA DE LATEX FORRADA PALMA
ANTIDERMPANTE. FLOCADAS
INTERNAMENTE PROTEÇÃO DAS
MAOS EM ATIVIDADES DOMESTICAS
E INDUTRIAIS TAM M

PAR 20
RS

11,33

RS

226,60

25

LUVA DE LATEX FORRADA PALMA
ANTIDERRAPANTE. FLOCADAS
INTERNAMENTE PROTEÇÃO DAS
MAOS EM ATIVIDADES DOIUESTICAS
E INDUTRIAIS. TAI,I! P

PAR 20
RS

11,33

RS

226,60

l,.

PA DE LIXO DE PLASTICO MEDINDO
300t\ vt x 280MM x 12st\flVt. CABO DE
MADEIRA RÊVESTIDO COIVI
PLASTICO COM 1sOCI\4

UND 15
R5

a,o2

R5

120,30

27

PALHA DE AÇO I COMPOSTO DE
ACO CARBONO, ACONDICIONADO
EM SACO PLASTICO, EITBALADO EIU
08 UNIDADES

PCT BO

R5

7,U
RS

147,20

2A

PANO DE CHAO PARA LIMPEZA EIU
GERAL MEDINDO 7í X54CIu
FABRICADO EM ALGODAO CRU NA
COR BRANCA

UND 50
RS

6,61

RS

330,s0

29

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO DE BOA
QUALIDADE, FOLHA SIMPLES,
GOFRADO. PICOTADO. NA COR
BRANCA, MEDINDO 3OMX1OCM,
NEUTRO, SEM RELEVO,
COMPOSTOS DE FIBRAS
CELULOTICAS/NATURAIS. EXCETO
APAMS DE PAPEL.TUBETE
MEDINDO DE 4.OCM, CONFORIVIE AS
NORMAS DO INMETRO. INPI E
N.B,R,

UND 1500
RS

5,18

RS

7_770,00

30
PAPEL HtGrÊNrCO ROúO 10o1o
NATURAIS, ACABAMENTO
PICOTADO, NA COR BRANCA,

PCT 25
R5

6,43

RS

160,75
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NEUTRO, MEDINDO 1O CM DE
LARGURA. PACOTE COM 8 UND

3í

PEDM DE uso sANtrÁRto lpo
ARREDONDADA.COM SUPORTE,
FMGANCIA FLOML,NA COR MUL,
EM CONSISTENCIA SOLIDÂ,
cor\rPosTo DE 98.99% DE
PARADICOROBENZENO.
EMBALAGEM COM 01 UNIDADE

UND 125
Rs

3,04

RS

380,00

.32

RODO (PUXA E SECA) . CABO DE
MADEIRA, BASE MEDINDO 4OCI\/!.
BASE DE ALUMINIO, COTil DUAS
LAMINAS DE BORRACHA

UND 12

R5

11,33

RS

135,96

33

SABAO EM BARRA NEUTRO.
EMBALAGEM COiT 5 UND,
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO
PRODUTO

PCT 65
RS

7,77

RS

466,05

34

SABAO EI' PO PARA LIMPEZA
PESADA, ETi| UTILIZACAO PARA
LIMPEZAS ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLASTICA COIVI sOOML,
RóTULo coM TNFoRMACoES
soBRE o sABÃo EM pó.
FABRICANTE. RESPoNSÁVEL
TÉcNrco, REG|STRo No
MrNrsrÉRro DA sAúDE ou ANV|sA

IJ ND 180
RS

6,80

RS

1.224,OO

35

SABONETE EM BARM DE
GLICERINA. 2OOG, EI\.4BALADO EM
SACO PLASI ICO CONTENDO 5 UND
A EMBALAGEI\4 DEVERÁ coNTER
DADos DE roENTtFtcAcÃo E
PROCEDÊNCIA Do PRoDUTó

PCT CI
5 UNI

65
RS

21,91

R5

1.424,75

SABONETE LiQUIDO CONCENTRADO
NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0)
DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COMUM
PARA HIGIENES DAS MAOS.
BOMBONA COM 2 LITROS

UND
R5

21,91

RS

547,75

37 SACO PARÂ DESCARTE DE LIXO 1OO

L
PCT 25

RS

79,27

RS

441,7s

38
SACO PARA DESCARTE DE LIXO 40 L

PCT 40
RS

19,27

RS

770,40

.39
SACO PARA DESCARTE DE LIXO 6OL

PCT 40
Rs

19,27

RS

170,4O

40 VASSOURA COIV CERDAS DE NYLON UND RS Rs
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9,33 213,25

41

VASSOURÁ PARÂ VASO SANITÁRIO
UND 18

R5

9,75

RS

175,50

42
VASSOURA TIPO PIACAVA

UND 15
RS

1,45

RS

117,75

Valor Total Estimado R9 28-í07,02

04 - DAS OBRTGAçÕES

4.I . DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer â fiscalização dâ entrega do material, por servidor ou
comissáo, especialmente designâdo pela Câmara Municipal de São Bernardo;

4.1.2 - PÍocede( aos pagamentos devidos à licitante vencedora,

4.1.3 - Proporcionâr todas as facilidades para que a licitanle vencedorâ
possa proceder à entregâ do material dentro do estabelecido neste Termo de
ReÍerência.

4.1.4 - Rejeitar o matêrial que náo satisfizerem aos padrÕes exigidos nâs
especiflcaçôes:

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sançóes administrativas previstas
na legislação vigente.

4.2 . DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrêga do material adjudicados, de conformidâde com
o quantitativo e âs especificaçÕes constantes do item 3 do presente Termo de
Referência e da sua proposta comercial;

4.2.2 - Ptovidenciar a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que náo
correspondam as êspecificaçóes solicitâdas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de
entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos;

lÊu6so rl'-C2j
Fdin:]l'
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4.2.4 - Manter inalterados os preços e condiçôes propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de
embalâgem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega
do material,

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificaçôes do material, de modo
idêntico àquelas constantes do objeto deste Termo de Referência;

4.2.7 - Náo transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do
material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que
proporcione integridade do pÍoduto até o seu uso, as embalagens que estiverem
violadas serão rejeitadâs;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, que adotará
os seguintes procedimêntos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelâ
CONTRATADA e de umâ via do contrato e da proposla respectiva, receberá os
bens para verificação de especificaçóes, quantidade, qualidade, prazos, prêços,
embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará
ptazo paÍa correção pela CONTMTADA, mediante retirada do equipamento, ou
aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo,

b) Definitivamênte: após recebimento provisório, verificaçáo da
integridade e realizaçáo de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo
aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento deflnitivo.

5.3 - Em caso de irrêgularidâdê não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de
Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará â CONTRATANTE
para aplicaÉo de penalidadês;

5.4 - Os custos da substituiçáo dos itens rejeitados coÍreráo exclusivamente à
conta da Contrâtâda;

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRÂTANTE devem ser originais dê fábrica
e novos (sem uso, reformâ ou recondicionamento) em regime normal de produção,
sendo produto novo e comercializado normalmente atravês dos canais de revenda do
fabricante.
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5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no
mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e
especificâçáo técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os produtos deverão estar acondicionados de formâ compatível para a sua
conservaÉo, em embâlagens de Íábrica, lacrados pelo Íabricante, devendo apresentar
em suas embalagens rótulo com a identificaçáo do produto. A exceção quanto ao lacre
da embalagem será para aqueles produtos comprados em quanúdades inferiores a
menor embalagem expedida pelo fabricante.

06 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda. de acordo com as necessidades equantitativos solicitados petâ CONTRATANTE, mediante emissão dê ordem de
fornecimento emitido pela mesma, durante o período de vigência do contrato que
seÍá alé 3111212020, a contar da data de sua assinatura

. 6.1.1 - Após a solicitação de fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder
a enlrega dos ilens constantes na mesmâ, em sua totalidade, em até no màximo 15(quinze) dias consecutivos, em uma única etapa, independeniementl do quantitativo
e valor solicitado.

"^"^ f.1^9::,:lial.objeto, do^presente Termo de Referência deverá ser entregue naseoe-oa Çemara Municipal de Sào Bernardo _ l\4A, localizada na Rua Conego 
-Nestoi

no215-Centro, CEp 65.550-oo0, [,tunicípio de Sao eernãiáolúe, ãs cuidados doJupervtsor do setor competente

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Câmara Municipal de São Bernardo _ MA, emmoeda corrente nacional, mediante Transferência gancária gletroniã direto na Contada Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) diâs ,pOi ã J"iá do recebimento
definitivo do material solicitado na etapa, mediante a ápr.."nirç.ã ãã'"ompetente NotaFiscal ou Faturai

7.'1.1 - A CONTRATADA deverá protocolâr na sede desta Cámarâ asoticitaçáo de pagâmento, assinada e carimbada peto réfràsãntante tegat oaempresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatórú, asinformaçóes para crédito êm conta corrente comot nome 
" núr"ro do Banco,nome e número da Agência e número da conta, anexandá a Nota Fiscaldevidâmente atêsta, emitida sem rasura, em letra bem legivel, juntamente cômcópia do contrato, cópia da nota de empenho como tambáir as iàmais certiooesatualizadas: Certificâdo de Regularidade de Situação Oo funào Oe carantia do
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Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT. Certidão
Negativa de Débito junto à Previdência Social - CNO, Certidáo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da Uniáo.
expedida por órgãos da Secrêtaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral Ca Fâzenda Nacional, e certidôes negativas de débitos
expedidas por órgáos das Secretarias de Fazenda do Estâdo e do Municipio.

7.2 - Como condição para Administraçâo efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá mantêr as mesmâs condições de habilitaçáo;

7.3 - O recebimênto não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando dâ utilizaçáo do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser êmitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no
departamento de cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Sáo Bernardo,
constante ainda dâ Nota de Empenho e do Contrato, náo se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matriz.

08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

_ 8.1 - O cÍonograma de desembolso será mensal no valor estimando de Rg _,
conforme quantitativo solicitado, nos temos da alínea ,,b", inciso XIV do art.40, da Lei
Federal no 8.666/93.

mt-
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PREGÃo PRESENctal N. 12020 - cPL

ANEXO II

MOOELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal de Sáo Bernardo
Att.: COMISSÃO PERI\,IANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL

RêÍ.: PREGÃO N" _/2020 - CPL/CMSB

Na qualidade de representante legal da empresa inscrita no
CNPJsobono credenciamos o Sr
portador da Cl n.o e do CPF n.o
ne licitação em referência. com poderes para Íormular ofertas,
rênunciar a recurso e praticâr todos os demais atos pertinentes
representada.

para nos representar
lances de preço, recorrer,
ao certame em nome da

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃo PRESENcIAL N. 12020 - cPL

ANEXO

DEcLARAçÃo

Ref.: PREGÃO PRESENCTAL N. _/2020 - CpL

A empresa .., inscrita no CNPJ no................, por intêrmédio
de seu representante legal o (a) S(a)....... ........., portador (a) da Cl
no.................... e do CPF no ................. ...... DECLÂRA, sob as sançôes administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, quel

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o
disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela
Lei nô 9.854, de 27 dê outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18(dezoito) ânos em t.abalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçâo
de aprendiz a partir de'14 (quatorze), em cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do
Artigo 70 da Constituição Federal de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta êmpresa está excluida das vedaçÕes
constantes na Lei Complementar no. 14712014e na presente data, é considerada:

l\TICROEMPRESA, conforme Lei Compler-|,enlat no 14712014
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complemenlat no 1472014
COOPERATIVA, conformê artigo 34 da Lei Federal no. 1 1.48 2007.
Não ê lúE/EPP/COOP.

Quanto ao pleno conhêcimento e atendimento às exigêncies dê habiliteção; que
esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua
propostâ com indicaçâo do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.

Quento a inexistência de fato impêditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.o, da
Lei Federal n.o 8.666/93, que até a presênte dâtâ nenhum feto oconêu que â inabilite a
participar do PREGÃO em epigraíe, e que contra ela não existe nenhum pedido de
falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na integra o Edital e que se
submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9o, lll, da Lei Federal n.'8.666/93, que não
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9o, lell,daLei Federal n.o 8.6ô6/93, que
não incide em suas hipóteses vedadas.

Quanto a elaboração independente de proposta:

3)

4)

5)
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a) A proposta anêxa Íoi êlaborada de maneira indepêndente (peto licitante), elue o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
infoÍmado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por quâlquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não Íoi informadâ a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitaçáo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificaÇão da licitação) quanto a
participar ou não da referida licrtaçào.

d) Que o conteúdo da proposta anexâ não será, no todo ou em parte, direte ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro pârticipante potencial ou
de Íato da (identificação da licitaçáo) antes da adjudacação do objeto da referida
licitaÉo,

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas,

0 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraçáo e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e dâta
Nomê e assinatura do representante legal

[ObseNação: em caso afirmatÍvo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissorl

r Àrrrr I //l;va 
1
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂMARA MUNtctpAL oE sÃo BERNARoo /MA
Rua do Norte, n" 140, Centro, CEP n" 65.430{00, São Bemardo - lvlA

AI-I coMtssÃo pERMANENTE DE LrcrrAÇÃo - cpL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, Sáo Bernardo - lúA

REF: PREGÃO PRESENCIAL N'

Prezados Senhores,

Submetemos à âpreciaÇão de V.
inteirâ responsabilidade pelo seu teor e
anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE]
CNPJ:
TELEFONE/FAX;
ENDEREÇo ELETRÔNIco

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Sa. proposta nos termos descritos abâixo, assumindo
as demais obrigaçóes estabêlêcidas no edital e seus

t2020 - cPL

2. PRAZO OE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. pRAzo p_aRA ExEcuçÃo Do coNTRATo:
4. CONDIçOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. INFoRMAÇÕES DO REPRESENTANTE OUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG,
CPF, Endêreço).

Local. data e assinatura.
(nome da empresa e do seu represêntante legal, com a devida idêntificação e qualificação)
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO N. _/2020/CÂirARA

TERMO DE CONTRATO
CÂÍÚARA MUNIcIPAL

QUE ENTRE SI CELEBRAM
DE SÃO BERNÂRDO E

A
A
oEMPRESA PARA

FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE
LIMPEZA E DESCÂRTÁVEIS DE INTERESSE DA
CÂMARA MUNIcIPAL DE sÁo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no CadaStro Nacional de PeSSoaS
Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEp:
65.550-000, São Bernardo/IrA, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Prêsidente o Sr BERNARDO JOSÉ TRIBUZ| DE CARVALHO, brasiteiro, portador da
carteira de identidade no . e do CPF no ........ ....., residente e domiciliado na nesta Cidade e
a empresa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério
da Fazenda sob o no_ estabelecida (inserlr endereço completo), neste ato denominada
CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senho(a) (qualiÍicação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF, sob o_, portador do R.G. no

_de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _(inserir qual dos
instrumento3: procuração/contrato social/estâtuto social) RESOLVEM celebrar o presente
Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregáo Presencial n.o -)2020 e do
Processo Administrativo n." 022/2019, com Íundamento da Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei no 10.520, dê 17 de julho dê 2002 e na Lei no 8.078, de .1990 - Código de DeÍesa
do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

1.1 Constitui objeto do presente contrato a ContrateÇão de pessoa jurídica para o
fornecimento, sob demanda, de Material de limpeza e descartáveis de interesse da Câmara
[,4unicipal de São Bernardo, conforme as especificaçôes constantes do Termo de Referência,
que integrou o Edital do Pregão Presencial no _l2O2O - CpL da Cámara, proposta da
CONTMTADA e demais documentos constantes do Processo n" l2O2O.

'1.í. DiscriminaÇão do objetol

UNIDÂOE DE
MEDIDÂEsPEcrFtcaçÃo

VÂLOR UNIT VALOR TOÍALrTEM DESCRTçAO/
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2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA
2.1.O Wazo de vigência destê Termo de Contrato seá até 31t1212020 contados dâ
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §.1o, da Lei no 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO
3.í. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .. . ......(...... ........).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído mensalmente
de forma equitativa até 3111212020, conforme quantitativo solicitado (sob demanda), nos
termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40. dâ Lêi Federal no I 666/93
3.3, No vâlor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execuçáo oonkatual, inclusive kibutos e/ou impostos, êncaÍgos soclers
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administiação, Írete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA
4.í.As despesas decorrentes dêsta cont.atáção estâo programadas em dotaçâo
orçamentária própria, previstâ no orçamento do Câmara, para o exercício de 2020, na
classificação ebâ,xo'

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CLÁUSULA QUINTA _ PAGAMENTO
5.1.O pagãmento será fêito pelá Câmara lvlunicipal de São Bêrnardo/MA. em moede
corrênte nâcional, mêdiante Transferêncie Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Contrâtâdâ ê ocôrrerá âté no máximo dê 30 (trintâ) dias âpós e data do recebimento
defanitivo doftaterà1, mediânte a apresentaçáo da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.í.1.A CONTMTADA deverá protocolar nâ sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo Íepresentante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, âs informafôes para crédito em conta
corrente como: nomê e número do Banco, nome e númerà da Àgência e número da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rãsura, em letra bem
legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as
demais certidóes atuatizadas: Ceíificado de Regularidade de Situaçáo do Fundo de
Garantra do Tempo de Servrço - FGTS, Certidão de Débitos Trab;thistas _ CNDT
991,qtu FS^rl:r," de Débrto junto à previdêncja Sociat _ CND, Certidão Conjunta
Negativa de Déb(os Retahvos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo, expédidapor órgãos da Secrêtaria da Receita Fêderat do Brâsil e dâ procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das
Secretarias dê Fâzênda do Estâdo e do Município.

5.2. Como condiÇão para Adminjstração êfetuar o pagamento, â licitante vencedora deverá
manter as meSmas condições de habilitaçâo;

l{rr:: f
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5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho ê do Contrato, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamênte na contâ corrente da Contratada, junto ao Bânco
_, agência no _; e conta corrente no _.

6. CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTE E ALTERAçOES
6.í. O prêço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais âlteraçôes contratuais reger-se-âo pela disciplina do ârt.65 da Lei no g.666,
de 1993.
6.3._A CONTMTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acréscimos ou supressóes que se fizerem necessários, até o limite d;25% (vinte e cinco
por cento) do valor iniciâl atualizado do contrato.
6.4. As supressóes resultantes de acordo celebrado entrê as partes contrâtantes poderáo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor jniciai atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTMA . ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. O üazo de entrega do objeto deverá sêr realizado, parcelado em DUAS ETAPAS, de
acordo com âs necessidades e quantitativo soticitado pela CONTMTANTE durante operíodo de vigênciâ do contrato
7.í.í. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue nâ sede daCâmarâ Municipat de Sáo Bernardo- - MA, locatizada na Av. Joào iitti ô)N, aairro Centro,São Bernardo/lrA, CEp 65 398-OO0- aos cuidados Oo Srperviiã. àà ietor competente deSegunda a SeÍa das 8:OOhs às 13.OOhs.
7.2- As condiçôes de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo deHelerêncta, documento intêgrânte e apenso a este contralo

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.í. A ftscaltzação da execuçáo do objeto será efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE

9. CLÁUSULA NONÁ - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.'1. As obrigaÇôes da CONTRATANTE e da CONTMTADA 

"áo "qr"f"" 
previstas noTermo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÔES ADMINISTRATIVASí0.1 Comete infraçáo administrativa nos termos da
10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1 inexecutar totat ou pa;cialmente quatquer das obrigaçôes assumidas em
decorrência da contretaÉo;

enseJaí o retardamento da execuÇão do objelo;
lraudar ne execuÇão do contrato
comportar-se de modo inidôneo:
cometer fraude flscal;
não mantiver a proposta.

5.3. O recebimento nâo exclui a responsabilidade da
do material fornectdo. cabendo-lhe sanar quaisquer
utilização do referido material;

Contratada pelo peíeito desempenho
irregularidades detectadas quando da

Lei n'8.666, de 1993 e da Lei no

10.1.2
101 3
10.1.4
'10.1 .5
10.16

M;I
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102 Contratada que cometer quãEuer Oas intraç,óes
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil

dlscriminadas no subltem
e criminal, às seguintes

cento) por dia de atraso
do efetivo inadimplemento,

acima ficará
sânçôês:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquêlas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3_- ,nulta moratóna de O 3o/o tzeto virguta trés por
rnJustrtrcado sobre o valor da parcela inadtmplda, alé a data
observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatóriâ de 1oo/o (dez por cento) sobrê o vator totâl do
contrato, no ceso de inexecuçâo total do objeto,
10.3.2 em caso de inexecução parciá|, a multa compensatória, no mesmopercentual do subitem ecrma. será apÍcada de foíma proporcionaf a oOrigaçàã
inadimptida;
'10.3.3 suspensão de licltar e impedimento de contratar com o órgâo, entidadeou unidade administrativa pela qual a Adminrskação pública opera e atuaconcrêlamente. pêto prazo de alé dois ânos103.4 impedimento de ticitar e conkatar com a Cámara ilunicipal de SãoBernârdo/MA com o conseq.ênte aescredenciameÀto ná 

-ê;tema 
de cadastroPrópflo da CÂMARA peto prazo de até crnco anos,

10.3 5 declaraÇáo de rnidoneidadê para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarêm os motivos determinantes da puniçao ou até quêseja promovida a reâbil[ação perante a prOpri" àrtonOá" que apticou apenaridade, que será concedida sempre que à contrataoá ressarcir a contratantepelos prejuizos causados.
10 4 Também ficam suieitâs às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definúrva por praticar, por meio dolosos, fraudeÍscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4 2 tenha pratrcado atos riicttos visando a frustrer os objehvos da licttaçáo:,0 
1 

3 . . . 
demonstre não possuir idoneidade p; 

";;t_,;; a Administraçãoem virtude de atos ilíctlos prattcados.105 A aplicação de quatquer das penalidades previstas realizar_se-á em processoadministrarivo que assegurará o contraditório e a ampi" 0"t""ã a õà"i,ri"da, observando-se o procedimento previsto na Lei no 9.666. de i99310.6 A autoridade competente, na.aplicação das sançôes, lêvará em consrderâção agravidade da conduta do infrator o. caráter ear"atiro O" féÀà, L"r-àãrio o dano causadoáÀdminrstÍação observado o principio aa propor'cionai,ãa'a-e
As penâtrctades serâo obrigatoriamente registradas no Sistema de CadastroPróprio da CÂMARA.

11. cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA_ REsctsÃo11.1. O presente Termo de Contrato poderá 
-ser 

rescrndido nas hipóteses previstas noart 78 da Lei n" 8.666, de í993, com as conseqrencias ina,iJas-À áãlào oa mesma t_.i,sêm preluizo dãs senÇôes apltcávels11.2_ E admrsstvel a fusâo crsào ou tncorporaÇão da contratada com/êm oukâ pessoaJuridica desde que seram obsêrvâdos p"r, ,ior" 'p"""ã, 
lr?ã;r";;;i os requrs{os dehabititação exrsidos na ricrtacão o.iginar: seia--mlÍiãlããJi"rã"'ilir".r,., e condiçôesdo contralo: não haja prejuizo à execuçâo ào ou;eto paauroã-u Ãa]"'ãã-nr"n",, 

"rpr."""da Admtnrstraçâo á conhnuidade do coÁtrato

í !k rtidbtrr-::-õ,0: maia6u---
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1 1.3. os casos de rescisão contraúãtiãEãfoããtmente- motivados, âssegurando-sê
à CONTRATADÂ o direito â previa e ampta defesâ1.1.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa previsla no art. 77 da Lei no 8.666. de 1993.11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório lndicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos evêntos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

11 22- Retação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;11.5.3. lndenizaçôes e multas.

12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÔES12.1. E vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeirai
12'1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento porpaÍte da coNTRATANTE. salvo nos casos prevrstos e-m'lei.12.1.3. SubcoÍrtratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS.13.'1. Os casos omissos serâo decididos pela CONTMTANTE, segundo asdisposiçóes contidas nâ Lei n.8.666, de 1993, na réi * tO.szO, aà zOà) e demais normasgerais de licitações e contratos administrativos e, suOsioÀiiãÃente, s"grnao a"disposiçôes contidas na Lei no 8.078, ae rSSO _ COJigo ã;-D.;;" ã; consumidor _ enormas e princípios gerais dos contratos.

14. CúUSULA DÉCIMA QUARTA _ PUBLICAçÃO14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste instrumento, porextrato, no Diário Oícialdo Estado, no prazo previsto na Lei n" 1i.666, d;1993.
15. CLÁUSULA DÉCI A QUINTA _ FORO

\51 O Foro parã solucionar os t[igios que dêcorrerem da execuçâo deste Termo decontraro será o da comarca que abrangã o ürn,"ip,o áu õáoil.injàãú"n.
Para firmeza e valtdade do pactuado,
vras de igualteor, que, depots de lido e

o presente Termo de contrato Íoi lavrado em três (três)
achado em ordem, vai âssinado pelos contraentes_

Responsávet legat dã.[NffiEN1Ê

Responsávet tegât da CONTMTÃõÃ

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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