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PREGÀO PRESÊNCIAL NO OO5/2020 _ CPL

EDITAL

PROC. AOM. No. 022/20,19

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimênto, sob demanda, dê material dê
limpeza de interesse da Câmara irunicipalde São Bernardo.

ORGÃO LICITADORi Câmarâ túunicipat de São Bernardo/MA

DATA DA sEssÃo púBLtca: í9/02/2020

HORA: 14:00 hs

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitaçâo/CPL dâ Câmara Municipal, tocatizada
na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEp n. 65.550-000, São Bernardo/MA

Pregoeiro/Presidêntê da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipat de Sâo
Bemardo: RENATA LIMA FERREIRA
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PREGÃO PRESENCIAL N" OO5/2020 _ CPL

EDITAL

PROC. ADM. No.022120í9

A CÂMARA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO. inscrita no Cadastro Nacionat
de Pessoas Jurídicas sob o no 07.629 520/0001-07, sediadâ na Rua Conego Nestor no2'15-
Centro, CEP 65.550-000, São Bemardo/MA, por intermédio do Pregoeiro da Comissáo
Permanente de Licitaçâo dê São Bernaído, designada pela Portaria no 021/2019, assinada em
07 de outubro de 2019, ê publicade no átrio [4unicipal e DOE no daa 10 dê outubro dê 2019,
leva ao conhecimento dos interessados que realazará licitaÇão na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por ltem, coníorme 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,
de 8 de agosto de 2000, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n'
11 .488, de 15 de junho de 200'1, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital

A sessão pública de realização do Pregão terá início às í4:00 hs do dia 19 de
Íevereiro de 2020, devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e a Documentação
de Habilitação para o objeto definido neste Edital e respectivos Anexos, ser entregues na
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, situada na Comissão Permanente de
Licitação/CPl da Câmara l\runicipal, localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEP:
65.550-000, São Bernardo/lrA, na data e horário acima mencionados.

,I. DO OBJETO

1.1. A presente licitaçáo tem por ob,eto a Contratação de pessoa jurídica para o
fornêcimênto, sob demanda, de material de limpeza e descaíáveis dê interêsse da
Cámara Municipal de São Bernardo, conforme especificaçôes constântes do Termo de
RefeÍênciâ - ANEXO l, parte intêgrante deste Edital

'1.2. O valor global estimado desta lacitaçâo é de R$ 28.í07,02 (vinte e oito mil, cento e sete
rêais e dois cêntavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Pafticipaçâo de empresas, cujos ramos de atividades sejam compatíveis com o objeto
licitado e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostâs, constante deste Edital e seus Anexos.

2.2. A paÉicipaÇão nêstê Prêoão é ÊXCLUSIVA a microêmprêsâs. empresas de pequeno
porte Íconfome Lei Comolementar n" í23. de 14 de dezembro de 2006. nos termos do
artiqo 48. lnciso l. alterado pela Lêi Complêmentâr no í47. de 07 dê aoosto de 20í41. cuio
ramo de atividade compatível com o obieto licitado ê que atendam a todas as exiqências.
inclusive quanto à documentacão E reouisitos minimos de classiÍicacão das propostas.
constante deste Editale seus Anexos.

ilw



J|À4.-tÊ'

-*Y-
ESTADO DO MÀRÀNHÃO

CAMÁK,I MLINICIPAL DE SÃO BERNARDO
(\P.t a7 629 52A,A0o l-A7

RuoCoh.ga Nestot n'2ti (kitra CEP:65 550-AA0.
Sõa Bernarda'M,1

2 3. Não serão admitidas na licitação âs empíesas punidas, no âmbito da Administração
Pública, com as sançôes que abarquem a Administraçáo pública Municipal prescritas no art. 70
da Lei Federal n' 10.520/02, bem como oS incisos lll e lV do art. 87 da Lei Federal n.8.666/93.

2 4. Não poderão participar os lnteressados que se encontrêm sob falência, concordata,
concurso de credores, dissoluçáo, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja
sua forma de constituição, empresas estÍangeiras que não funcionem no país, empíesas que
possuam, entre sêus sócios, servidorcs públicos da Câmara Municipal de São Bernardo,
bem como aqueles que tenham sido declârados inidôneos para licitar ou Contratar com a
Administraçáo Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pela
Administraçào Pública da Câmara Municipal de São BernaÍdo. (art.9 da Lei Federat no
8.666/93).

3. DA- REPRESENTAçÀO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA OA
SESSAO PUBLICA

3 1. Na Íase de credenciamento o interessâdo deverá credenciar-se e, se Íor o caso, comprovar
a existência dos necessários poderes para Íormulação de propostas e para a prática de todos
os demais atos inerentes a este Pregáo Presencial.

3.1.'1. até o início do horário da sessão, o Pregoêiro ou, por delegaçâo deste, a equipe de
apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a Íormulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Prêgão, observando-sê ainda que:

a) Náo será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certâme; e

b) Não será permitido mais de um credencaado para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamênto por intermédio dê sêu representantê devidâmêntê munido de documênto quê o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identiÍicar-se exibindo a Carteira de
ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do respêctivo documento.

3.2.1. O credenciamento far-se-á por mêio de instrumento público de procuraçâo ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário dâ proposta, com
essrnatura reconhecide por Cadório competente, no modelo do ANEXO ll deste Edital, com
poderes para formular ofeÍtas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO ll),
dêvêrá estar acompanhado dê cópia dos seguintês documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,
no caso dê sociedades por açõês, acompanhado de documêntos de eleiçóes de sêus
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administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exeÍcer direitos e assumir
obrigâçóês em decorrêocia de lal investadura;

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

3.4. Os documentos de credenciamento serão confeÍidos pelo PregoeiÍo, a cade Sessão
Pública realizada.

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

3.6. O credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessâo Pública realizada.

3.7. E facultada a apresentaçâo do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A ralta desse
documento somente impedirá que o representante da licitante se maniÍeste ou responda pela
reprêsentada durante o processo lic(atório

3I A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, Íica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o subitêm 3.1, devendo comprovar esta qualidade
através de cópias dos documentos indicados nos subatem 3.3 alíneas "a" ê "b".

3.9. Não será admitida a participaçâo de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais dê umâ empresa.

3.10 Os licitântes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquâdramênto no art. 3o dâ Lei Complementar no. 14712014, no caso de microempresa ou
empresa de pequeno porte e também para as cooperativas, conforme modelo constate do
Anexo ll deste Edital. A não entrega da rêferida Declaraçâo indicará que a licitante optou por
nâo utilizar os benefícios previstos na Lei Complemenlat no. 14712014.

3.10.1. As MúEPP/COOP deverão comprovar a declaraÉo do item anterior, devendo trazer,
no câso das ME/EPP a Cêrtidâo de Enquadramento como MicÍoemprcsa ou Emprêse dq
Pequeno Portê, somente para efeito do disposto nos arts.43 a 45 da Lei Complementar n'
123, de 14h212006, emitida nos termos do art. 8" da lnstrução Normativa do Departamento
Naêional dê Rêgistro do Comércio - DNRC n" 103, de 3OlO4l2OO1, pelo Registro competente
para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das proponentes pertencentes a esta
categoria empresarial.

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

3.12. Da Ordêm dos Proçêdimentos:

3.12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos:
a) Credenciamento;
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do beneficio às microempresas e empresas de pequeno porte
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f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adêquação da Proposta

4. OA APRESENTAçÃO DOS

de PreÇo

ÊNVELOPES

4.1. A Proposta de Prêços e os Documentos dê Hâbilitação deverão ser apresêntados
pessoalmente pelo representante cíedenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02
(dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e contêndo em
suas pârtes eÍernas ê frontâis, em caracteres destacados, âlém da razáo sociâl do licitante. os
seguintes dizeres

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO OO5/2020
oRGÀO LtCtTADOR: COMTSSÀO pERMANENTE DE LtCtTAÇÀO - CpL
LOCAL: SÀO BERNARDO/MA
OAT Ai 19lO2l2O2O
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
PREGAO PRESENCIAL NO OO5/2020
ORGÀO LIcITADoR: coMIsSÃo PERMANENTE DE LIcITAçÃo - cPL
LOCAL: SÀO BERNARDO/MA
DAÍA:19102J2020
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indjcado como "DOCUt\TENTOS DE HABtL|TAÇÃO"
será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentaÉo em original ou cópia
previamênte autêntlcada por cártório competente ou por servidor dâ CPL (até vinte e quatro
horas antes dâ realização do certame), ou publicação em órgão da imprensa oÍicial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou
ou apresentem irregularidades ou deÍeitos capazes de dificultar o
desclassificadas.

que forem omissas
lulgâmento, serão

4.6. Não serão âceitas documentação e proposta enviadas via postâl ou entregues em outros
setores que não seja o especiÍicado no preâmbulo do Editat.

4.7. lndependentemente de declaraçâo expressa, a simples apresentaçâo da proposta
implicará a submissão às normas constantes dâ legislaçáo que rege a matéria e ao presente
Edital de Pregáo e seus Anexos.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas
todâs as folhas pelo representante legal do licltante proponente, com o seguinte conteúdo, de
êpresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razáo social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço compteto,
telefone, fax e endereço eletrônaco (e-mail), este último se houver, para contato, bem como
dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta coraente para fins de
pagamento,

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

c) Descriçáo completa do objeto da presente licitação com indicação do LOTE e ITEM cotados,
em conformidade com as especificaçôes do Tormo de ReÍerência - ANEXO I deste Edital;

d) Prêço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deveráo estar incluÍdos,
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: trânsportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do
objeto da presente licitaçáo;

0 PÍazo de validads da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da sessâo de
abertura dos Envelopes;

g) Prazo de execução: de acordo com Termo de Referênciâ.

9. í) Após a solicitação de fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder a entrega dos itens
constantes na mesma, em sua tgtalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias consecutivos, em
uma única etapa, independêntemente do quantitativo e valor solicitado.

5.2. Náo será admitida cotaçáo distinta prêvista neste Edital.

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

5 5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considêrados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser
foínecidos sem quaisquer ônus adrcionars
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os ljcitantes que apresentarem as propostas de
menor preço po. ltêm e todas aquelas apresentadas com preços alé líolo (dez por cento)
superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes
participem da êtâpa de lances verbais.

6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços em
conformidade com o deÍinido no subitem anterior, o pregoeiro fará o ordename;to das
melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer que sejam
os valores oÍertados, conforme o disposto no Decreto Federal

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

6.4. Não poderá haver desistênciâ dos Iances ofêrtados.

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

6.6. Enceírados os lances, as propostas dê microempresa e de empresas de pêqueno
porte que se encontrerem na faixa até 5% acima do menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de
classificaçáo, uma na falta da outra, para fazer uma única e última oferta, inferior a da primeira
colocada, visando o desempate.

6.6.,l. Aplicâ-sê o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem
classificada não ter sido apresentada por microêmpresa ou empresa de pequeno porte.

6.6.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada poderá
apresentar uma última ofeÍta, obÍigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
conkataçâo, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão;

6.6.3. Não sendo vêncedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondiçâo anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
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 empÍesas
de pequeno po(e que se encontrem no antervalo estabelecido nesta condição, o pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentaçãó da oferta
final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar propostâ decairá do direito previsto na Lei
Complementar no 14712014;

trk
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6.6.6. Caso não haja interêssados em exercer o direito de prefêrência, o proc€dimento
licitatório correrá seu curso normal.

67.
exclusivamentê Oêlo critério de menor preço por llem.

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

6 L Sendo aceitável a oferta, será vêrificado o atendimento pelo proponente de todas as
exigências editalicias, parâ efêito de habilitaçáo. Caso contrário o pregoêiro examinará as
ofertâs subseqúentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor nessa fase.

610 Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da proposta prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os
por extenso, predominarào os últimos, independentemente de consulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de preços, ajustada ao lance final, deverá ser
protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da lavratura
da atâ.

6.12. Seráo desclassiÍicâdas 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 presênte Edital e seus Anexosi

6.12.3 Forêm omissas ou as que apresentem irÍegularidades ou falhas capazes de dificultar o
Julgamento;

6 12.4. Que contenham preços mânifestamente inexequíveis, essim consíderados aqueles que
não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que
os custos são coerentes com os praticados no mercado.

6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço nâo for aceitável ou se a respêctiva ljcitante
dêsatênder às exigências hâbilitatórias, será examinada 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 âpurâção de uma quê âtenda às condiçóes deste
Eddâl

6.14 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a ticitante detentora da proposta de mênor
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 serão registradas as ocorrências
pelos componentes da equipe derelevantes e que, ao Íinal, será assinada pelo Pregoeiro,

apoio e pelos representantês dos proponentes presêntês.

6.í6 O liciiante declârado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão.

6.16.1. Os documentos poderão ser remetldos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autênticada a qualquer momênto, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.

6.16 2 Os originais ou cópies âutenticadas, caso sejam solicitedos, dêvêráo sêr encaminhâdos
ao órgão licitante.

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

6.16.4. O Pregoeiro podêrá fixar ptazo paru o reenvio do anexo contendo a planilha de
composiÇão de prêços quando o preÇo lotat ofertedo for aceitávêI, mas os preços unitários que
compôem necessitem de ajustes aos valores esttmados pelo óRGÃO LICITANTE. O âjrrste da
proposta não poderá implicar aumento do seu valoÍ global.

6.16.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justiÍicar eventuais
irregulaÍdades âpontadâs pelo Pregoêiro.

6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteraÇão de preÇos unitários
pelo licitânte observando-se: (apenas se houver divisào em lotes ou itens)

a) Como limite máximo o valor global flnal ofertado, desde que os preços unitários finais sejam
menores ou iguais aos prêços unitários da proposla inicial;

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

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

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em O'1 (uma) via, em envelope
devidamente Íechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item 4,í deste
Editâl

7 1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo
próprio licitante, deverão conter data, identiÍicação e assinatura do titular da empresa ou do seu
representante legal.
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7.2. EncetÍada a etapa competitiva e ordênadas as oÍertas, o pregoeiro procederá à abêrtura
do invólucro contendo os documentos de habilitaÇão do licitante que apresentou a melhor
proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3. A participaÇão no prêsente procedimento licitatório requer a apresentaçáo de toda a
documentação comprobatória da necessáriâ qualificação no que se refere à:

7.3.1. Habilitação Jurídica, que será compÍovada mediante a apresentaçáo da seguinte
documentaÇâo:

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

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçôes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de
sociêdade por açóes, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais
administradores;

c) no caso dê Sociededes simples o âto conslitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civit das
Pessoas Juridicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova
dê Diíetoria em exercícioi

d) decreto de autorização, em se tratando de empresâ ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para Íuncionamento expedido pelo
óígão competente. quando a ahvtdade asstm o extgtr

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

â) Prova de lnscrição no CadâstÍo Nacional de Pêssoa Juridica (CNPJ);

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

7.3.2.1. Prcva de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, quê será rêalizada da seguinte forma:

a) Fâzênda FedêÍalr apresentação de Ceriidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacionâl (PGFN), quê abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alineas a a d,
do parágrafo único, do aí. 11, da Lei no 8.212, de '1991;

a.1) O licitante podeÍá, em substituição à certidão mencionada na alinea c.'1, apresentar as
seguintes certidões conjuntamentê, dêsde que tenham sido expedidas até o dia 2 de novembro
de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas indicadosr Certidão Negativa de Débito
ou a Certidão Positiva com efeito negativo referente à Contribuição Previdenciária e às de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federâl do Brasil (RFB) e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da Unlão, ou Certidão

","il,w,
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Conjunta Posltiva com efeato negativo,
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual; apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em dívida
ativa), ou Certidão Positiva com eÍeito de Negativa, do lmposto sobre Operações relativas à
Circulação de iilercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte lnterestadual,
lntermunicipal ê de Comunicaçâo - ICMS, expedida pêta Sêcreteriâ de Estado de Fazenda, ou,
se for o caso. certidão comprobatóriâ de que o ticitante, em razão do objeto social, está isento
dê inscrição estadual;

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

d) Cêrtificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justaçâ do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidâo positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3 As microompresas e empresas de pequeno port6 deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscâl relacionadas no item
7.3,2, mesmo que esta apresente alguma restriçâo, assegurado, todaviâ, o prazo de OS (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial correspondeÍá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual perÍodo, a cntérao da administração pública, para a
regularizâção da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa (art.42, s1o, LC
123t06).

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

7.3.3.2. A não-regularização da documentaçâo, no prazo previsto nesle item 7.3.3, implicará
em dêcadência do direito à contratação, bem como a aplicaçáo da suspensâo de licitar e
contratar com a ÂdminisÍação pelo período de até 02 (dois) anos, sendo facultado à
Admanistra9ão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato. ou íevogar a lic[ação

7.3.4- Qualificação Econômico-FinanceiÍa, que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetês ou balanços provisórjos,
em que estejam registrados os valores do êtivo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de
modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC) iguai ou superior a 01 (um), indicados peta
licitante.
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a.1)As hcitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices
referidos acima, deveráo comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a
dez por cento (10%) do valor estamãdo da contrâtaÇâo.

a 2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da LC
12312006 clc an. 1.179, § 20 CC) e as lricro e Pequênas Empresas que propuserem habilitação
em licitâçóes cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locaçâo
de materiais (art. 30 do Decreto Federal no 6 2M|2OO1')_

4.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir â exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abeúura, acompanhado do Balânço
Patrimonial e da DemonstraÇão do Resultado levantado com base no mês imediatamente
anterior à dâta de apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balânÇo patrimonial e demonstraçóes
contábeis assim apresentados:

L Publicedos em Diárro Oficial oui
ll. Publicâdos em jornal de grande circulaçáo ou
lll. Registrados na Junta Comercial da sedê/domicílio do ticitante oui
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticâdo na Junta Comercjalda sede ou domicílio
da licitante, na Íorma da lN n" 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,
de 10 de agosto de 1997, art. 6., acompanhada obrigatoriamente dos Te.mos de Abêrtura e de
Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro e
Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertúra e de
Encerramento do Livro em questão
V. Sistema Público de EscrituraÇáo Digital - Sped - Contábit (Decreto Federal n" 6.O22t2OO,l),
nos termos do art. 20 da lnstruçâo Normativa RFB no 78712001, devendo apÍesentar reÍeridos
documentos, devidamente assinados, na forma do s 5. do art. 10 da lnstrução Normativa
DNRC no 107/2008.

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

7 3.5. A Qualilicação Técnica dos licitantês deverá ser comprovadâ através de.

a) ATESTADO de capacidâde técnica fornecado por pessoas jurídicas de direito público ou
privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviÇos compativeis com o objeto deste
pregão.

7 3.6. Declaração UniÍicada que constarál

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, pengoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na côndiçâo de
aprendiz, a partir de quatoee anos, de conÍormidade com o disposto na da Lei Federal no
8.666/93, nos termos do ANÊXO lll

a2;./24í..
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b) DeclaraÇão de superveniência de fato impeditivo da habiliteÉo neste certame, inclusive na
vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c) Declaração de elaboraÇão independênte de proposta

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

7.4. A apresentaÉo do CertiÍicado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados
nos subitens 7.3.1 ("a", "b", "c" e "d") e7.3-2("a" e"b"l.

7.5. Não haverá apresentaçáo de amostra prévia ao contrato.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entÍega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentação de habilitação não estiveÍ completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Editale sêus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverâo estar em nome do
licitante, com indicação do número de inscriçâo no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeiÍa deveráo ser entregues
acompanhados da traduçáo para língua portuguesa, efetuada por traduior juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de titulos e documentos.

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

7.'1'1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitaçáo juridica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, sâo emitidos
somente em nome dâ matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitaçáo, poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicâÇão em órgâo da imprensa oficial ou por ópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe dê Apoio-

7.13. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentaçáo e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Prêâmbulo do Edital.

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

7.15. A declaração falsa relativa âo cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
o l{citante às sanÇôes previstas neste Edital.

? 2 lira
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8. DA IMPUGNAÇ DO ATO CONVOCATORIO

81. Qualquer pessoa poderá solicatar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das
propostas.

I 1 , A âpresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e Julgada na
LoIT?-9 n9! qlazgs pÍevistos na tegrstaçâo. devendo ser entíegue drretamente na C'OútSSÃO
f-Elll'lAI{ENIE DE L|C|TAçÃO - CPUCMSB, na Rua Con;go Nestor no21s-Centro, CEp:
65.550-000, São Bernardo/MA, não tendo efeito suspensivo.

8.1.2. Acolhida a petiçâo conlra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaÉo
do certâme.

8,2 
^91\.1á 

à Pregoeiro (auxitiada pelo técnaco competente) decidir sobre a petição no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. Acolh,da a petição Çontra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização
do certame.

:1,.1^:lrl"-S:,^9:-p]:posta, sem que.tenha sido tempesrivamente impugnado o presente Edrtat,rmpncara na prena acêúação poÍ parre dos interessados. das condiçõea nelê estabelecidas

9. DOS RECURSOS

9.L ?o. ,9.r do Prego€iÍo neste processo ticitatório, poderá o licitante, ao ftnal da sessâopúblrca manifestar, rmediata e motivedamente, a intenção de int"rpor,é"uisã, sêndo registradoem Ata a sintese das suas razôes de recorrer.

9.2.. A falta de maniÍestaçâo imediâta e motivada de interpor rêcurso, no momento da sessãodeste Pregão, imporrará na decadência do direito dê d;rJ;;ú;;;ào do objeto peloPregoeiro ao vencedor.

I 3 Caberá ao licitantê juntar os memoriâas relativos aos recursos registrados em Ata no prazode 03 (três) dias úteis, contados da lavratuÍa da citada Ata, no" 
"r"oi"a",----

a) Julgamento das Propostas,

b) Habilitação ou lnabilitação da ticitante.

9.4. Cientes os demais licitantes de manifesta intênçâo de recorrer por pane de algum dosconcorrentes, ficam desde logo jntimados a apresentárem contra razoei támoem em 03 (dias)úteis, contados do termino do prazo de êpresêntaçâo d"" ;;; d;;;;;r"nte, sendo-thesassegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisâo do pregoelro deverá ser entregue, no prazo tegal, nacPL da cámara. no endereço crlâc,o no suuitelm o.i.i 
-teJ"r",t"- 

!1,.üã1"i"" e. se acothrdo,invalidará apenâs os atos insuscetívets de aproveitamenlo
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9 6. Sê não reconsiderar sue decisâo, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
de São Bêrnerdo, queinformado, à consideraÇão do Prêsidênte da Câmara Municipal

proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedamento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidênte da Câmara Municipal dê Sáo Bernardo podêrá homologar este procedimento
licitatório e dêterminar a contrataçâo com a licitante vencedora.

í0. DA HOÍTTOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

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

'10 2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Câmera Municipal de São
Bernardo convocará a empresa adludicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
assinar o Contrato, na forma da mínuta apresentada no ANEXO lV, adaptado à proposta
vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo das sanções previstas no
ârtigo 81 da Lêin. 8.666/93

103 O prazo da convocaçáo poderá ser proÍrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu lranscurso, desde que ocorra molivo
justificado e aceito pela Administração.

'10.4. Quândo a convocada nâo assinar o Contrato no prazo e condações estabelecidos, o
Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os sêus Oocumentos
dê Habilitâçáo, devidâmente atualizados, nos termos do item 7 destê Editâ|. êm sessão
pública, a se realizâr em hora e local previamente inÍormados, na qual o pregoeiro examinará a
oferta subsequente, veÍiflcando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente,
na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuraçâo de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitantê declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do
certame.

10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo
eStâbelecido, caracteÍiza o descumprimento total da obragação assumida, sujeitando-a as
pênalidades legalmente êstâbelecidas.

10.6. O proponente que viêr a ser contrâtado ficará obrigâdo a aceitar, nas mesmas condiçôes
contratuais, os acrêscimos ou supressôes que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

'10.7. A homologâção do resultado desta licitaçáo não implicará em direito à contrâtação.

1í. OAS CONDTÇOES DE PAGAMENTO

,í.üff'
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11.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Xlunicipal de São
Bernardo, mediante a apresentaçáo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsávê|,
acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Cêrtidão de
Rêgularidade com e Fazenda Federâl

11.2. Não serão eÍetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação
de obrigaçóes em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual

í2. Dos pRAzos E coNDrçÕES DE ExEcuÇÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.1. O contrato rêsultente do procêsso licitâtório têrá vigênciâ elé 31h2l2O2O contados à
partir da assinatura do contrato.

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

12.3. loda prorrogaçáo de prazo deverá ser justifrcada por escÍito e previamente autorizada
pela Câmara Municipal de São Bernerdo. devendo a solicitação ser encaminhada até 15
(quinze) dias anteriores ao vencrmento do prazo de execuçâo estipulado.

13. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecuçáo das
condições estabelecjdas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos,
omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades:

13.1.1. Adveíência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigaçóes
assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de correÉes;

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, ate o 30 (tÍigésimo) dia de atraso, sobre o valor do
serviço não realizado;

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

13.1.3. Suspênsáo temporária para participar em licitação promovidas pela Câmara Municipal
dê São Bernardo e impedimento de contratar com a AdministraÇâo Pública l\runicipal, pelo
prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8.666/93.

'13.'!.4. Declaraçáo dê inidoneidadê pâra participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra
as condiçôes de reabilitaçáo; e/ou

13.'l 5. lmpedimento para participar de licitaçáo e assinâr contratos com o Município pelo
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de FornecedoÍes por igual
plazo.
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13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATAOA serão
Fornecêdores da Câmara Municipal de São Bêrnardo.

13.3. Se o valor das multas náo Íor pago ou depositado
automaticamente dêscontado de qualquêr fatura ou crédito
jus.

í4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

registradas no Cadastro Geral de

na Conta Única do Tesouro, será
a que a CONTRATADA vier a Íâzer

14.1. As despêsas com a execução do presente Contrato no exercício de 2020 coÍrcrâo à
conta da Dotação OÍçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

r5. DAS DTSPOSTçÕES GERATS

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

15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoçáo de diligência destinâdâ e êsclarêcer ou complêmêntâr a instruçáo do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou inÍormaÇão que deveria constar no ato da sessão
pública, e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboraeão de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as dêcisóes;

15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitaÇão, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessadost e

15.2.3. Relevar omissões puramente íormais observadas na documentação e na proposta,
desde que náo contrariem a legislaçâo vigente e não comprometam â lisura da licitação

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relaÇão a eventuaas dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro da
Comissão Permanente dê Licitação - CPL da Câmara iiunicipal de São Bernardo, por e-
mail no endereço eletrônico cpl.saobernardo(Aqmail.com, ou entregue diretamente na própÍia
Comissâo, situada na Rua Conego Nestor n'2'1s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lvlA,
de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:00 horas, obedecidos os seguintes
critérios:

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

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos
pedidos ou consultas formuladas via e-mail.

verbais quanto ao edital, como também

lPttx;sot'022 l2ze-
y,nr 4@_
Fhrrr'-
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c) Os esclarêcimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que
tênham adquirido o presente edital.

15.4. Fica assegurado à Câmâra Municipal de São Bernardo, o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitâção,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

15.5. Os proponentes sâo responsáveis pela fadelidade e legitimidade das informaçôes ê dos
documentos apresentados em qualquêr fase da licitação.

^ 15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessáo será automaticamenle transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não hajâ comunjcação do Pregoeiro em contrário

dlrÂ!:i'
E-
lfd
lP'!ft@sr

l::,.?t

15 7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste
ilicro e rnclurr-se-á o do vencimento. So se tntciam
na Câmara Municipal de São Bernardo.

Edital e seus Anexos, excluar-se-á o dia do
e vencem os prazos em dias de expediente

15 L O desâtendimento de exigências formais não essencials não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a aferição da sua qualiÍicagâo e a exata compreensão da
suê p.oposta, durante a realização da sessáo pública de pregão.

15.9 O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia dojulgamento, se proferido no
dia da abertura, ou mediante publicaçáo na lmprensa Oficial. -

1510. O ORGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, poÍ motivo de inteÍesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legisiaçâo vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo terão direito à indenização em deconência
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa_íé de sêr
encârgos quê tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.11. Os proponentes são responsáveis pela ídelidade e legitimidade das iníormaçóes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo

'15 12 Aos lasos omissos aplicar-se-ão as demais disposigôes constantes da Lei Federal no
10.520/2002 e subsidiariamente dâ Lei no 8.666/93.

15 J3 A 
-C-oltl:a!?9a 

deve cumprir as normas de desenvotvimento sustentável (art. 30, Lei
Federal no 8.666/93)

15.14. Este edltal e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
i9rl11n9!1" de Licítação - CpL, locatizada na Rua 

-Conego 
Nestor no 215_Cêntro, CEp:

65 550-000, São Bernardo/l\rA, de segunda à sexta-feira, no h;rário das 08:00 às 11:OO horas,
onoe podêráo ser consurtados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da

da anulagão do
ressarcido pelos
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importância de R$ 30,00 (trinta reais), rêalizado exclusivamente através Oe Oocumento Oe
Arrecadação l\4unicipal - DAM.

15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notiÍicâÉo e ainda comunicar qualquer mudançâ posterior, sob pena de reputâr-se válidâ a
notificação encaminhada ao endereço fornecido.

15.16. São paÍtes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I . Termo de Referência

ANEXO ll - Modelo de Caíta Credenciâl

ANEXO lll - Modelo de DeclaraÉo

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Minúte do Contrâlo

ANEXO Vl - Oeclaração de Confidencialidade e lmparcialidade

Sáo Bernardo (lrA), 28 de janeiro de 2020.

Ptegoeira Ofícial
da Cámara Municipal de Sáo Bernardo/MA

..ry.ry,à4
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 _ CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ÂNÊXO I

O.I - OBJETO:

Aquisição sob demanda de materiais de limpeza e descârtáveis com a ínaridâde deatender as necessidades dâ Câmara Municipal de São Be,nardo _ úÀ.

02 - JUSTIFICATIVA:

Tal sohcitaçáo justiÍlca-se pela necessidade dê menter um estoque que viebilize asatrvidades de rimpeza diária, bem como â assepsia em todos os locais vincurados àCâmara Municipal de São Bernardo, propoÍcionando 
"ondiçõ"";; 

;új"ne adequadaspara o desenvolvimento dos trabalhos realizados.

o3 - ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO;

LOTE ÚNICO

DESCRTÇÃO VALOR
TOTALGUA sANlrlRlÀ Jo-aúeÃõ

AOUOSÂ PRINCIPIO ATÍVO:
HIPOCLORITO DE SODIO,
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO
1 UTRO PRODUTO COM REGTSTRO

RS

1.162,80
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NO I\,IINISTERIO DA SAUDE.
HIPOCLORITO DE SODIO HIDROXIDO
DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO
ENTRE 2% E 2,5O/O P/P

.02

ALcooL ETtLrco coM Íeon
ALCOOLICO ENTRE 65 GMUS INPM
HIDMTADO DILUIDO EMBALADO EM
GEL COfuI sOOG

UND 160
R5

1,14

RS

L.23A,40

l..

AVENTAL PARA USO EIU
TMBALHOS NA COZINHA
RESISTENTE À CHAMA DE ATE
250'C, CONFECCIONADO EM TECIDO
DE BRIM, MEDINDO 1,2OIVI X O,7OM.
coM FoRRO E 03 ALÇAS Et TECTDO
RESISTENTE A CHAMAS,

UND 10

RS

74,36

Rs

143,60

a4 BACIA PúSTICA GMNDE
CAPACIDADE sOL

UND '15
RS RS

334,35

o5

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

UND 15
Rs

6,47
RS 97,0s

]*
BALDE PúSTICO COI  TEI,,IPN COI 
CAPACIDADE 201. COI\rl ALÇA Etvt
PLASTTCo REStsrÊNTE coM UND

RS

24,17

R5

362,55

07 BANDEJA RETANGULAR LISA
MEDTNDO2l X í 1 X 3.5ctu

UND 15
R5

14,36

RS

215,40

08

coLHER oescnnrÁVÉl pnRl
REFETÇAO CONFECCTONADA Ei/PLASTtco oxt_BtoDEcMDÁVEL,
ATOXICO, PACOTE COIV 50 UND,
CAIXA COM lOOOUND

cx 15
RS

35,89

RS

538,3s

1.'

UUI'U PLASTICO DESCARTAVEL
ATOXICO, CAPACIDADE 180 mt,

?Eqo MTN|MO DE 2,20 s,
ACONDTCTONADO e[,t elaanLAoeM
COM íOO UNIDADES

PCT 424
RS

4,91

RS

2.062,20

Lo

11

U(JPU PLAS I ICO DESCARTAVEL
ATOXICO, CAPACTDADE 50 mt, PESO
MINIMO DÊ 2,20 g, ACOND|CIoNADO
EIVI EIVBALAGEM COM 1OO
UNIDADES

DEPóstro púsrco PARA
MANTIIUENTOS CAPACIDADE 1OL,
QqILTAMPA RoSQUEÁVEL

PCT 450
RS

3,63

RS

1.633,50

UND 12
R5

15,87
RS

790,44
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12
DEPÓSITo PúSTICo PARA
MANTIIUENTOS CAPACIDADE 5I.

coM TAMPA RosouEÁvEL
UND 10

RS

11,33

R5

113,30

.13

DESINFETANTE CATEGORIA BASICA
RESTRITA AO USO PURO. PRINCIPIO
ATIVO CLORATO ALOUIL BENZIL
AMONIO. COMPOSICAO BASICA
MONIL FENOL ETOXILADO.OLEO DE
EUCALIPTO ESSENCIA, CORANTE E
OUTMS SUBSTANCIA OUIIUICAS
PERMITIDAS. COMPOSICAO
AROIUATICA LAVANDA.
ACONDICIONADO EI\4 BOIUBONA
PLASTICA CONTENDO 5 LITROS,
RESOLUCAO 336/99, PORT 15/88, DO
l\ilS

UND 28
Rs

44,96

R9

1.258,88

.14

DESODORIZADOR DE AR NA
FRAGANCIA DE LAVANDA
INGREDIENTE ATIVO
SOLUBILIZANTES COADJUVANTES
EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE
ALUMINIO COIVI CONTEUDO DE
4OOML E PESO LIQUIDO DE 277
GRAIUAS

UND g0
RS

12,47

R$

1.722,30

l

DETERGENTE PARA LAVA LOUÇAS
PRINCIPIO ATIVO LINEAR
ALOUILBENZENO. SULFONATO DE
SODIO. COi,IPOSICAO BASICA
TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO
IONICOS, COADJUVANTE.
PRESERVANTES. SEQUESTRANTE,
ESPESSANTF FRAGANCIAS E
OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS
PERMITIDAS TEOR DE ATIVOS
MlNllVlO DE I 0olo, PH=6, 0-9, 0.
SOLUCAO 1O/O PI P. COIVIPOSICAO
AROIVATICA NEUTRO.
ACONDICIONADO EM BOMBONA
PLASTICA, EMBALAGEM DE 5OOML

UND 200
RS

1,96

RS

392,00

16
EscovÃo DE MADETRA cotv
CERDAS DE NYLON PARA LIIVIPEZA
EM GERAL

UND 10

RS

8,90
R5 89,00

.17

ESPONJA LAVA LOUÇA"/DUPLA
I\4ACIA ESPONJA PARA LII/PEZA
TIPO DUPLA FACE COIVIPOSTA DE
POLIURETANO E FIBRA SINTETICA
COIU MATERIAL ABRASIVO COM
FUNÇAO BACTERICIDA I./lEDINDO

UND 12

RS

0,99
Rs 11,88



,É, -4!i§rÊ.
\y

ESTADO DO MÁRANITÃO
CÁMAK4 ML)NICIPAL DE s,AO BERNARDO

C\PJ: 07-629 t2A AA0l 07
Rtu ( onego \:esror n2l5-CentÍo, at P 65.55A-0A0

Sõo Ee rardo .rl_1

110X75X9, COM FORMATO
RETANGULAR POLIURETANO E
FIBRÂ SINTETICA NA COR AMARELA
COM VERDE

| ,,

FIBRÂ DE LIMPEZA PESADA
PRODUTO A BASE DE FIBMS
SINTÊTICAS E MINERAIS
ABRASIVOS, MEDINDO 10.2 X 23 CM.
EIUBALAGEI\4 COM 1O UND

PCT 5

RS

69,89

Rs

349,45

19 FLANELA lOO% ALGODAO MEDINDO
38X58Ct

UND 30
RS

4,73

R5

141,90

GUARDANAPO DE PAPEL I\4EDINDO
23X2OCM EM FOLHA SII,,IPLES TIPO
LISO COR BRANCA ALVURA
SUPERIOR A 7OOl" CONFORi,llE
NORMA ISSO . EMBALAGEM C/ 50
UNID.

PCT 20
RS

5,16

RS

703,20

21

INSETICIDA AEROSOL, BAIXA
TOXIDADE, COI\il SOLVENTE A BASE
DE AGUA, SEM CFC - SIMILAR AO
SBP

UND 2A

RS

14,94

RS

298,80

.22 LtxEtM PúslcA coM TAMPA E
PEDAL

UND 8

RS

39,67

RS

377,36

.23

LUVA DE úTEX FORMDA PALIVA
ANTIDERMPANTE, FLOCADAS
INTERNAMENTE, PRoTEÇÃo DAS
MÂos EM ATTvTDADES DoúÉsTlcAS
E INDUTRIAIS, TAM G

PAR 20
RS

11,33

Rs

226,60

24

LUVA DE LÁTEX FORMDA PALMA
ANTIDERRAPANTE. FLOCADAS
INTERNAMENTE, PROTEÇAO DAS
À,AOS EM ATIVIDADES DOMESTICAS
E INDUTRIAIS. TAM M

PAR 2A

RS

11,33

RS

226,60

25

LUVA DE úIEX FORMDA PALMA
ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS
INTERNAIUENTE PRoTEÇÃo DAS
MAOS ET/l ATIVIDADES DOMESTICAS
E INDUÍRIAIS. TAIU P

PAR 20
RS

11,33

RS

226,60

.26

PA DE LIXO DE PLASTICO MEDINDO
3ootvltvl x 280Mtvr x 125rIIr, cABo DE
MADEIRA REVESTIDO COM
PLASTTCO COtVI 150CM

UND 15

RS

a,o2

Âs

120,30

27

PALHA DE AÇO : COITPOSTO DE
ÂCO CARBONO, ACONDICIONADO
EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM
08 UNIDADES

PCT 80
RS

\44
Rs

147,20
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PANO DE CHAO PARA LIMPEZA E[iI
GEML MEDINDO 7,1X54CM
FABRICADO EM ALGODAO CRU NA
COR BRANCA

UND 50
RS

6,67

RS

330,50

29

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

UND 1500
RS

5,18

RS

7.770,00

30

PAPEL HIGIÊNICO ROúO IOOO/O

NATURAIS, ACABAMENTO
PICOTADO, NA COR BRANCA,
NEUTRO, MEDINDO 1O CM DE
LARGUM, PACOTE COM 8 UND

PCT 25
RS

6,43

RS

164,75

.31

PEDRA DE USO SANITÁRIO TIPO
ARREDONOADA.COM SUPORTE,
FMGANCIA FLOML,NA COR AZUI
EIU CONSISTENCIA SOLIDA,
cotvtPosTo DE 98,990/o DE
PARADICOROBENZENO.
EMBALAGEM COM O1 UNIDADE

UND 125
RS

3,O4

RS

380,00

.32

RODO (PUXA E SECA) . CABO DE
IVADEIRA, BASE IUEDINDO 4OCM,
BASE DE ALUMINIO, COM DUAS
LAIUINAS DE BORRACHA

UND 12

RS

11,33

RS

135,96

.33

SABAO EM BARM NEUTRO,
EMBALAGEM Colil 5 UND.
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO
PRODUTO

PCT 65
RS

7,17

R5

466,05

.34

SABAO EM PO PARA LIMPEZA
PESADA, EM UTILIZACAO PARA
LIMPEZAS ACONDICIONADO EM
EIUBATAGEM PLASTICA COM sOOML,
RÓTULO COM INFORI'ACÔES
SOBRE O SABÃO ET/| PÓ,
FABRICANTE, RESPONSÁVEL
TÉCNICO, REGISTRO NO
IUINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA

UND 180
R5

6,80

R5

1.224,00

35

SABONETE EM BARM DE
GLICERINA, 2OOG, EMBALÁDO EI'
SACO PúSTICO CONTENDO 5 UND,
A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER

PCT C/
5 UNI

65
RS

27,97

RS

1.424,15

tlfuà
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04 - DAS OBRTGAÇOES

4.í - DA CONTRATANTE

4.1.1 - ExeÍceÍ a fiscalização da entrega do material, por servidor ou
comissáo, especialmente designado pelâ Câmara Municipal de Sáo Bernardo;

4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencêdoral

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora
possa proceder à entrega do mâtêrial dentro do estabelecido nesle Termo de
Referênciâ.

4.1.4 - Rejeitar o material que náo satisfizerem aos padrÕes exigidos nas
especificações,

4.'1.5. Aplicar à licitante vencedora as sançóes administrâtivas previstas
na legislaçáo vigente.

Idrc tl'

lÍu$o l'

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO

36

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO
NEUTRO (PH ENÍRE 7,0 A 8,0)
DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COIúUM
PARA HIGIENES DAS MAOS,
BOIVBONA COM 2 LITROS

UND 25
R5

21,91

R5

547,15

SACO PARA DESCARTE DE LIXO 1OO

L
PCT 25

R5

19,27

RS

481,75

38
SACO PARA DESCARTE DE LIXO 40 L

PCT 40
RS

19,21

R$

770,80

SACO PARA DESCARTE DÉ LIXO 60L
PCT 40

RS

79,27

R5

710,80

40
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON

UND 25
RS

9,33

R5

233,25

.41

VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO
UND 18

RS

9,75

RS

175,50

42
VASSOURA TIPO PIACAVA

UND 15

RS

1,45

R5

111,75

Valor Total Estimado R$ 28.107,02



,Ê-o
\.1/

ES'IADO DO MÁRÁNHÃO
CÁMARA M(!NICIPÁL DE SÃO BERNÁRDO

(tPJ a7-ó29 520 00At A7
Rud Con?so Nesta/ h'215-Centra. CIP: 65 550-00A

Sda Betkarda;Ml1

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com
o quantitâtivo e as especificaçÕes constantes do item 3 do presente Termo de
Referência e da sua proposta comercial;

4.2.2 - Ptovidenciar a troca, às suas êxpensas, no prazo máximo de 1O
(dez) diâs corridos, do material entregue com defeitos de fabricaçáo e que não
correspondam as especificaçÕes solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administraçáo ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durantê o período de
entrega do material, náo implicando corresponsabilidade do poder público ou de seus
agentes ou prepostos;

4.2.4 - l\ilanter inalterados os preços e condiçÕes propostas;

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

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

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

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deveráo ser entregues em embalagens resistentes que
proporcione intêgridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem
violadas seráo rejeitadas;

5.2 - A entrega devêrá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, que adotará
os sêguintes procedimentos:

a) Provisoriamentê: de posse dos documenlos apresentados pela
CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os
bens para verificação de especificaçÕes, quantidadê, qualidade, prazos, preços,
embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando iÍregularidade, fixará
pÍazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou
aprovando, recebêrá provisoriamente os bens, mediânte recibo;

.*&,
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verificação da
o caso, e sendo
e da proposta

5.3 - Em caso de irregularidade náo sanada pela CONTRATADA, a Comissáo de
Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE
para âplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituiÉo dos itens Íejeitados correráo exclusivamente à
conta da Contratada;

5.5 - Todos os itens entregues a CONTMTANTE devêm seÍ originais de fábrica
e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de produçáo,
sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do
fabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto náo esteja mais disponível no
mercado, a CONTMTADA deve substituir por um com a mesma qualidade ê
especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

5.7 - Os produtos deverão êstar acondicionados de forma compatível para a sua
conservaçáo, em embalagens de fábrica, lacrâdos pelo fabricante, devendo apresentar
em suas embalagens rótulo com a identificação do produto. A exceçáo quanto ao lacÍe
da embalagem será pâra aqueles produtos comprados em quântidades 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 e
quentitâtivos solicitados pêla CONTMTANTE, mêdiante emissão de ordem de
fornecimento emitido pela mesma, durante o periodo de vigência do contrato que
seá elé 3111212020, a contar da dala de sua assinatura.

6.1.1 - Após a solicitação de fornecimênto, a CONTRATADA deverá proceder
a entrega dos itens constantês na mesma, em sua totalidâdê, em até no máximo 15
(quinze) dias consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo
e valor solicitado.

6.2 - O mâterial objeto do presente Termo de Referência deverá sêr entregue na
sede da Câmara Municipal de São Bernardo - MA, localizada na Rua Conego Nestor
no21s-Centro, CEPj 65.550-000, Município de São Bernardo/MA, aos cuidados do
Supervisor do setor competente.

b)
integridade
aprovados,
vencedora,

Definitivâmente: após recebimenlo provisório,
e tealizaçeo de testes de funcionamento, se for
nos exatos termos do Termo de Referência

será efetivado o Íecebimento defrnitivo.
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O7 . DO PAGAMENTO:

7.'l - O pagamento será feito pela Cámara Municipal de São Bernardo - NiA, em
moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancáriâ Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocoÍtetá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento
definitivo do material solicitado na etapa, mediântê â âpresentação da competente Nota
Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara a
solicitação dê pagamento, assinada e carimbadâ pelo representante legal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
inÍormaçôês para crédito em conta corrêntê como: nome e número do Banco,
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
dêvidamente atesta, emitida sem rasurâ, em letrâ bem legivel, juntamenle com
cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidóes
atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, Cerlidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidáo
Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidáo Coniunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo,
expedida por órgãos da Secretaria da Recêita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidÕes negativas de débitos
expedidas por órgáos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condição para Administraçáo efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condiçôes de habilitaçáo;

7.3 - O recebimento náo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido mâteriâl;

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

08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.'1 - O cronograma dê desembolso será mensal no valor estimando de R$ _,
conforme quantitativo solicitado, nos lermos da alínea "b", inciso XIV do art.40, da Lei
Federal no 8.666/93.



orÊ1
v

ESTÁDO DO MÀRÁNIIÀO
ÇÀMÁRA MUNICIPÀL DE SÀO BER'"ÁRDO

c\PJ: A7-629 520 00A l-Aj
Ruu Con.!) \e«)r n'215-Ctntrc, ( t.:P: 65 55t)-00A

Siio 8.rnatula \(1

PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal de São Bernardo
Att.: COI,ISSAo PERMANENTE DE LIcITAÇÃo - cPL

REI.: PREGÃO N'OO5/2020 . CPUCMSB

Na qualidade
CNPJ sob o n.o

de representante lêgal da empresa
credenciamos o Sr.

portador da Cl n.o e do CPF n.'
na licitação em referência, com poderes para farmulã;;GiãJ
renunctar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes

inscrita no

_, para nos representar
lances de preço recorrer,
âo certame em nomê darepresentada

Local e deta
Nome e assinatura do representante legal

Ií,\1,{ ll
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 _ CPL

aNEXO t

DECLARAçÃO

REÍ.: PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 - CPL

A empresa
de seu representante lêgal o (a)

inscrita no CNPJ no.... .. ...... .. -., por intermédio

no... . ........ ê do cPF no , DECLARA, sob as sançôes administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, êm especial o art. 299 do Código penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentês incapazes ou relativamente incapazes; consoante o
disposto no lnciso V do AÍt.27 da Lei no 8 666, de 21 de junho de 19g3, âcrescido pelâ
Lei n" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, peíigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na Condição
de aprendiz a partir de '14 (quatoze), em cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do
Artigo 70 da Constltuição Federal de 1988.

2) Quanto e condição ME/Epp/COOp, esta empresa está exctuida das vedaÇóes
constantes na Lei Complêmentar no. .1.4712014 e; na prêsente dâta, é considêrada:

l\rlCROEl\TPRESÂ, conforme Lei Comptementat no 147 t2014.,
Ei,IPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementat no 1|472014.
COOPERATIVA, conforme artigo 34dâ Lei Federal no 11|.4By2OO7.
Náo é ME/EPP/COOP.

4)

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitaçâo; que
esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua
proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.

Quanto a inexistência de íato impeditivo de licitar; nos termos do ârtigo 32, s 2.o, da
Lei.FedeÍal n.o 8.666-/93, que ate a presente data nenhum fato ocorreu q-ue a inabilite a
panrcrpar do PREGAO em epigrafe, e que contra ela nâo existe nenhum pedido de
falência ou concordata. Declâra, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se
submete a todos os seus termos.

a. Declara einda, nos termos do artigo 90, lll, da Lei Federal n.ô g.666/93, que não
possui em seu quadro Íuncionâl servtdor público ou dirigente de óÍgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9.. lell,daLea Federal n.o g.666/93, que
não incide em suas hipóteses vedadas.

Ouanto a elaboraçâo independente de proposta:5)

/05
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b)

c)

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira indepêndente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em panê, dtreta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebado de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (idêntiÍacação da licitâção), por qualquer meio ou por qualquer pessoai
A antenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
rec€bido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influiÍ na decisáo dê
qualquer outro participante potenciâl ou de Íato da (identificação dâ licitação) quanto a
participar ou náo da referida licitação,
Que o conteúdo da proposta anexe não será, no todo ou em parte, diretâ ou
indirêtamente, comunicádo a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (idêntificação da licitâção) antes da adjudicaçáo do objeto da referida
licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, dareta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plênos poderes e informaeôes para firmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[ObseNação: em caso afimativo, assinalar a Íessalva acima - Esta declaraçáo devetá set
emilida em papel que identifique o óryáo (ou empresa) emissotl

d)

e)
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 - CPL

ANEXO IV

IIIIODELO OE PROPOSTA COMERCIAL

À
GÂMARA MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Cenko, CEP n'65.430{00, São Bemardo - l\,tA

ATT: COMISSÁO PERIVIANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430-000, São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2020 - CPL

Prêzados Senhores.

Submetemos à apreciaÉo de V. Sa. proposta nos termos descrítos abaixo, assumindo
interra responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigagões estabelecidas no edital e seus
anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE,
CNPJ
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

UNIDADE DE
MEDIDÂ

QIJANTI
DADE

VALOR UNIT

2, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDTÇOES DE PAGAMENTO:
5- DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçOES DO REPRESENTANTE OUE ÂSSINARÁ O CONTRATO (NOMê, RG,
CPF, Endereco).

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

ESPEcrFrcaçÃo I FÂBR|CÀNÍE
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PREGÀO PRESENCIAL NO OO5/2020 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO No_/2020/CÂMARA

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM
CÂMARA MUNTC|PAL DE sÃo BERNARDo E
EMPRESA
FORNECIMENTO, SOB OEMANDA, DE MATERIAL DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DE INTERESSE DA
cÂMARA MUNIcIPAL DE SÀo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICtPAL DE SÃO BERNAROO/MA, inscrita no Cadastro Nacionat de pessoas
Jurídicas sob o no 07.629 520/000'1-07 sediada na Rua Conego Nestor no21s-Centro, CEp:
65.550-000, São Bêrnardo/MA. doravântê designada CONÍRATANTE, neste ato representado
pelo Presidente o Sr BERNARDO JOSÉ TRtBUZ| 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 [,ilinistério
da Fazenda sob o no_ estabelecida (inserir endereço completo), neste ato denominada
CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senhor(a) (qualiÍicaçâo do aignatário do
contrato), inscrito no Câdastro de Pessoa Fisica - CPF, sob o_, portador do R.G. n.
_de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _(inserir qual dos
instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEiII celebrar o presêntê
Contrato decorrente da licitação na modalidade PÍegão Presencial n.o _/2020 e do
Procegso Administralivo n.o 02212019, com fundamento da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei no 10.520, de '17 de julho de 2002 e na Lei no I078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, medjante âs seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

1.'1. Constitui obleto do presente contrato a Contratação de pessoa juridica para o
fornecimento, sob demanda, de Material de limpeza e descartáveis de interesse da Câmara
Municipal de Sáo Bernardo, conforme as especificaçóes constantes do Termo de ReÍerência,
que integrou o Edital do Pregão Presencial no _l2O2O - CPL da Câmara, proposta da
CONTMTADA e demais documentos constantês do Procosso no t2O2O.

1.í. Discriminaçâo do objetol

PARA

A

o

ITEIVI DESCRTçAO/

ESPEcIFIcAçÂo

MODELO/
FABRICANTE

UNIDADE OE
MEDIOA

QUANTI
DADE

VALOR UNIT VALOR TOTAL
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2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA
2.1.O pêzo dê vigência destê Têrmo dê Contreto seÍà alé, 31112t2O20 contados dâ
assinatura do contrato, pÍorrogável na íoÍma do art 57, §'1o, da Lei no 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.'1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ ...........( ....... ..).
3.2. Estima-se que o cronograma de desêmbolso será o valor global diluído mênsalmente
de forma equitativa alé 31/12/2020. conforme quantitativo solicitado (sob demandâ), nos
termos da alinea "b", inciso XIV do art. 40. da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
dêcorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciâis incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA OUARTA - DOTAÇÀO ORçAMENTÁRIA
4.1.4s despesas decorrenles desta contÍatação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Câmara, pera o exercício de 2020, na
classiÍiceção abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3 90 30

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1.O pagamento será Íeito pela Câmara Municipal de São Bernardo/MA, em moeda
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da
Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) diâs após a data do recebimento
definitivo do materaâ1, medianle a apresentação da competente Nota Fiscal ou Faturai

5.í.1.4 CONTRATADA deverá píotocolar na sede desta Câmâra a solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as inÍormações para crédito em conta
corrente Çomo: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atestâ, emitida sem rasura, em letra bem
legível, juntamente com cópia do contrato. cópia da nota de empenho como também as
demaas certidôes âtualizadas: Certificado de Regulâridade de SituaÉo do Fundo de
Gârântia do Tempo de ServiÇo - FGTS, Certidáo de Oébitos Trabalhistas - CNDT,
Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta
Negatavâ de Débitos Relâtivos a Tributos Federais e à Dívida Ativa de União, expedida
por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões negativâs de debitos expedidas por órgâos das
SecÍetarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá
manter as mesmas condiçóes de habilitação;
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5.3. O recebimento não exclui a responsabilidadê da Contratada pêlo perfeito desempenho
do material fornecido, cabendo-lhe sânar quaisqueí irregularidadês detectadas quando da
utilizaçáo do reÍêrido material;
5.4. A nota fiscálÍatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se
admitando notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ. mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco

agência no _i e conta corrente no

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÕES
6.1. O preço contratâdo é fixo e irreâjustável.
6.2. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-âo pela disciptina do art. 65 da Lei no 8.666,
de '1993.

6.3. A CONTRAIADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condaçôes contratuais, os
âcréscimos ou supressôes que se fizêrem necessários, até o limite dê 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as parles contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉÍMA . ENTREGA E RECEBIMENTO OO OBJETO
7.í. O prazo dê entrega do objeto dêverá ser realizado, parcelado em DUAS ETAPAS, de
acordo com as necessidades e quantitatavo solicitado pela CONTMTANTE durante o
período de vigência do contrato.
7.1.í. O material objeto do prêsente Têrmo de Referêncaa deverá ser entregue na sede da
Câmara Municipal de São Bernardo - MA, localizada na Av. João Xxlll, S/N, Bairro CentÍo,
São Bernardo/l\rA, CEP 65.398-OOO, aos cuidados do Supervisor do setor competente de
Segunda a Sexta das 8:00hs às 13:Oohs.
7.2- As condições de entregâ e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, documênto integrante e apenso a este contrâto.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FtSCAL|ZAÇÃO
8.'í. A fiscalização da execuçâo do objeto será efetuâda por Representante designado pela
CONTMTANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçÕES OA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.l.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTMTADA são âquelas previstas no
Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administrâtiva nos termos da Lei no 8.666, de 1993 e da Lei n.

í0 520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1 inexecutar total ou pârcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em

decorrência da contratação;
191 ? ensejar o retardamento da execução do objeto;
'10 1.3 fraudar na execução do contratoi
10.1-4 comportar-se de modo inidôneoi
101.5 cometer fraude fiscall
10.1.6 não mantiver a proposta.
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1O.2 A Contratada que cometer qualquer dâs jnfraçôes discriminâdas no subitêm
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

10.2.1 advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos parâ a ContÍatante;103 multa morâtória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

anjustificado sobre o valor da pârceta inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento,
observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatória de 10olo (dez por cento) sobre o vator total do
conlrato, no caso de inexecuçáo total do objeto;
í0.3.2 em caso de inexecuÇão parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadamplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e contratar com a Câmara irunicipal de São
Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro
Próprio da CÂiÀARA pelo prazo de âté cinco anos;
10:3:5 dêclaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto peÍduÍarem os motivos determtnantes da punição ou até que
sejê promovidâ a reebilitaÇâo perânte a próprie autondâde que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que a ContÍatada ressarcii a Contratante
pelos prejuízos causâdosi']9-1 

_ 
Tambêm ficam sujeitas às penatidades do art. 87, t e lV da Lei n.8.666, dê

1993, a Conlratada que:
10.4.1 tenha sofrido condenação defjnrtiva por praticar, por meio dolosos, fraude
ítscat no recolhrmenlo de quaisquer ktbutos;
10.4 2 tenha praticado atos tlicjtos visando a Írustrar os objetivos da lic[ação.10.4.3 

. demonstre não possurÍ idoneidade para contratar'co; a Administração
em vrrtude de atos tlícitos prattcados.

19j - -. t 
aplicação dê quatquer das penatrdades prêvistas reatizar-se_á em pÍocesso

aomrnrsrraflvo que assegurârá o contraditóÍio e a ampla dêfesa à contratada, observândo-
se o procedimênto previsto na Lei no 9.666, de 1993_,0.6.. A autoridade competente, na.aplicação das sançôes, levará em consaderaçáo agravrdade.da conduta do infratoí. o caráter edúcativo da péna. bem iàmo o oano causadoa Aomtntstraçâo. observado o princtpio da proporcionatrdade.10.7 As^penalrdades serào obrigatoriamente registradas no Sistema de CadastroPróp.io da CÂMARA.

í 1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses prev,stas no
art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequêncjas inatcaOas no art. gO da mesma Lei,sem preluizo das sanções êpltcávêts
11 2 E admjssível a fusão, cisão ou,ncorporação da contratada com/em outra pessoajuridica, desde que sejam observados peta nova'pessoa luriOiia ioOoi os requasitos de
f b]T:.f:^"1,=rl*: la ticiraçáo orisrnat. sela. .antioai àd àe.ãis ãiã-u-suras e conoiçoesoo contralo. não hala píejuizo à execução do objeto pactuado e haja a anuéncia expéssada Administração à continujdade do contrato.

tll^.ffi
PbhàlslA st



oit''
(r.l

ESTÀDO DO MÀRÀNHÀO III,.Iq.ll,
cÁy48Á MU-\ICtpAL DESiO Ae *XanOOL-- -

CNPJ A7- 9 5201m01-A7
Rua Co egôlleíü .2I5-('enrrc.CEp: ót.55(L(nA.

Siiô Rerndrdo Á

Os casos de rêscisáo contratual serao tonnatmenA motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4 A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.11.5 O termo de rescisão será precedido de Retatório indicativo dos seguintes
aspectos, coníorme o caso:

11.5.1. Balanço dos
cumPridos;

eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

Responsável legal da CONTMTANTE

Rêsponsável legal da COT JTRATADA

1 1.3

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ajnda devidos;
11 5.3. lndenizaçôês e multas.

,12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1. E vedado à CONTRATAOA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçâo
financeira;
121.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTMTANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. Subcontratar.

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DOS CASOS OMISSOS.13.1 Os casos omissos serão decididos peta CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei n.8.666, de 1993, na Lêi no 10.520, de 2OO2 e demãis normasgerais de licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposiçôes contidas nâ Lei no B.O7B, de .1990 - Código de DeÍesa do Cons;midor - e
normas e principios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DECIMA OUARTA - PUBLICAçÃO
14.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficialdo Estado, no prâzo previsto na Lêi no {i.666, de í993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTÂ- FORO151 O Foro paÍa solucionar os littgtos que decorrerem da execuÇão dêste Termo de
Contrato será o da Comarca que abrange o Municipto de Sào BernardoTl\,IA.

Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três)
vias de igualteor, que, depols de lido e achado em ordem, vai assinado peiás contraentes.

de.......... ......... ... ........ de 20.....
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