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ESTÁDO DO MÀRANILIO

CÁMÀRÁ MUNICIPAL DE SÀO AERNÀRDO
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RudCoiego \enot n"215< entra CEP: ó5.550-004

PRESÉNCIAL NO /2020 _ CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 00it/2020

OBJETO: Contratação de pessoâ jurídica visando a aquisição de lvlateriai Permanente

do tipo Mobiliário de interesse da Câmara Municipal dê São Bernârdo (lúA)'

ORGÃO LIcITADOR: Câmara lúunicipalde São Bernardo/lúA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: _/-/2020

HORA: 

-:-hs
LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL da Câmâra Municipal'

ú""t1."0" n" Rua Conego Nestor no 2'1s-Centro, CEP n' 65'550-000' São

Bernardo/MA

Pregoêira da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA
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Siio BemdrílotM,l

PREGÃO PRESENCIAL Nô /2020 - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. AOM. N'. 004/2020

A CÂÍUARA ÍIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CAdAStTO

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/MA, por intermédio do

Pregoeira da Comissão Permanente de LicitaÉo de São Bernardo, designada pela

Portãria no 021/2019. assinada em 07 de outubro de 2019, e publicada no átrio

Municipal e DOE no dia 10 de outubÍo de 2019, lêva ao conhecimento dos

inÉresiaoos que realizará licitação na modalidade PREGÃo PRESENGIAL, do tipo

menor preço por ltem, conÍorme descrito neste Edital e seus Anexos e em

conformiàadã com o disposto da Lei no 10.520, de '17 de julho de 2002, Decrêto no

g.SSS, de A Oe agosto de 2OOO, da Lei Complementar n' 123, de'14 de dezembro de

ãooà,'0" t-"1 n'1i.488, de 15 dejunho de 2oo1' aplicando-se, subsidiariamente, a Lei

no 8.666, de 21 dê junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital'

A sessão pública de realização do Pregão terá início às 

-:-hs 
do

dia 

- 
de 

- 

de 2020, devendo os envelopes' contendo a Proposta de

Éreçãí" 
" 

E-ocument"ção de Habilrtação para o obleto defnido neste. Edital e

resiectivos Anexos, ser ãntregues na côMlssÃo PERMANENTE DE LlclTAçÃo-
cil, 

-"itrád" 
na comissão Éermanente de Licitaçâo/CPL da câmara i'ilunicipal'

làcalizada na Rua conego Nestor no 2'1s-centro, cEP: 65 550-000' São Bernardo/MA'

na data e horário acima mencionados

í. DO OBJETO

'1.1. A presente licitação tem por obieto a Contratação dê pessoa juridica-visendo a

aquisicão de Mate;ial Pemanentê do tipo Mobiliário de intorosse.dâ câmâra

úirni"iú oj Sao Bêrnardo (lllA), conforme especificaçôes constantes do Termo de

Referência - ANEXO l, paÍte integrante deste Edital

1.2. o valor global estimado desta licitaçáo e de R$ 43'805,25 (quarenta e três mil'

oitocentos ê cinco reais ê vinte e cinco centavos)'

2. DA PARTICIPAçÃO

21. Participaçáo de empresas, cujos ramos de atividades sejam compativeis com o

;breto licitado'e que atendam a todas as exlgênctas, rnclusive quanto à documentaçáo

ã-i"àri",tot .in,ro" de classiÍlcaÇão das ôropostas' constante deste Editel e seus

Anexos.
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nos termos do artiqo 48. lnciso l. alterado oela Lei Complementar no í47. dê 07
de aoosto de 20í4). cuio ramo de atividade comDativel com o obieto licitãdo e
que atendam a todas as exioências. inclusive quanto à documentecão ê
Íequisitos mínimos de classificacão das propostas. constante dêste Edital ê
seus anexos.

2.3. Não serâo admitidas na licitação as
Administração Pública. com as sanÇõês que
lúunicipal prescritas no art. 70 da Lêa Fêderal no
lV do art 87 da Ler Federal no I 666/93

emprêsas punidas, no âmbito da
abarquem a Administraçáo Pública
10.520102, be.r, como os incisos lll ê

2.4. Náo poderão participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissoluçâo, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituiçáo, empresas estrangeiras que não
funcaonem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos
da Câmare Municipel de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensâo do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da
Câmara Municipalde São BernaÍdo. (art.9 da Lea Federal n'8.666/93)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAÍYIENTO QUANDO OA ABERTURÂ DA
SESSAO PUBLICA

3.'1. Na fase de credenciamento o anteressado deverá credenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregão Presencial

3.1 .1. até o inicio do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outoÍga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerêntes ao Pregão,
observando-se ainda quel

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

b) Não será permitado mais de um credenciado para o mesmo proponente;

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a êquipe de apoio
pâra credenciamento por intermedio de seu representante devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identiÍicar-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do
respectivo documento.

3.2 1. O credenciamento fâr-se-á por mêio dê insirumento público de procuração ou
instÍumento particular, ou por Carta C.edencial, Íirmada pelo signatário da Proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
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Edital. com
demâis atos

poderes para

Pertrnentes âo
formular
certame,

ofertas e lânces de preços e praticar todos os
em nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuraçáo, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá estar acompanhado de cópia dos seguantes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se trâtando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleiçóes de seus administradores, no qual estejâm expressos seus poderês para
exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura;

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

3.4. Os documentos de credenciamento serão conÍeridos pelo Prêgoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.

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

3.6. O credenôiamento será conferido pelo Pregoeiro a cadâ Sêssâo Pública realizada.

3.7. E Íacultada a apresentaÉo do credenciamento de que tÍata o subitêm 3.í. A falta
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que compareceí representada por seu sócio ou dirigenie, íica
dispensada do credenclâmento na Íorma de que trata o subitêm 3.í, devendo
comprovaí êsta qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem
3.3 alineas "a" e "b".

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

3.10. Os licitantes deverão âpresentar Dêclaração, em seperado dos envelopês, de
enquadramento no art. 30 da Lei Complemenlat nó. 14712014, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as coopêrativas,
conÍorme modelo constate do Anexo ll deste Edital. A não entrega da referida
Declaraçáo indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei
Complementar no. 147120'14.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deveÍão comprovar a declarâÇão do item anterior, devendo
kazer, no caso das l\rElEPP a Certidâo dê Enquadramento como Microempresa ou
Emprgsa de Pêqueno Poíe, somente para efeito do disposto nos arts.43 a 45 da Lêi
Complementar n" '123, de 1411212006, emitida nos termos do art. 8' da lnstruçáo
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n' 103, de
3Ol04l2OO1, pelo RegistÍo competente para a inscriçâo do Ato Constitutivo ou Contrato
Social dâs proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.
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3.1'1. Da Ordem dos Procedimentosi

3.11.1. A sessáo do certame observaÍá os seguintes procedimentos:
a) Credenciamentoi
b) Abertura da Sessáo
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgamento, ClassiícãÉo das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do beneÍicio às microempresas e empresas de pequeno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta dê Preço

4, DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.'1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pêssoalmente pelo repÍesentante credenciado, no local, dia e hora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no Íecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL N" t2020
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO _ CPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
OATA: _/_/2020
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02

-oocuueurospnaAHABrLrrAçÃo

PREGÃO PRESENCIAL N' t2020
oRGÃo LtcrrADoR: cotrltssÃro pennrtlNENTE DE LlclrAçÃo - cPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/ÍUIA
DATA: _/_12020
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4 2. Não será admitida a entregâ dê apenas um envelope.

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

44 Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentaçáo em original ou

cópiâ prêviamênte autenticada por cartório competente ou por seNidor da CPL (até
vintê e quatro horas antes da realização do certams), ou publicaÉo em órgáo da

imprensa oÍicial.
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4.5. As propostas que não atenderem às exagências do presente Edital ou que forem
omissâs ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
seráo desclassiÍicadas.

4.6. Não seráo aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preámbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislaçáo que rege a matéria e ao
presente Editâl de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A Proposta de Prêços deverá ser apresentada em 0'1 (uma) via, impressa êm
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada ê rubricadas todas as folhas pelo representante legâl do licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

a) Número do Pregão, razâo social do proponente, número do CNPJ/IVIF, endereço
completo, teleÍone, fax e endereço eletÍônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bêm como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agéncia e
conta corrente parâ fins dê pagamento;

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

c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação do LOTE e ITEM
cotados, em conÍormidade com âs especificaçôes do Termo de Referência - ANEXO
I deste Editali

d) Preço unitário ê o vâlor total da proposta- Nos pÍeços propostos deveráo estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
kibutos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com a execução do objeto da presente licitaÇáo;

f) Prazo de validadê da proposta: não inferior a 60 (sessênta) dias, a contar da data
da sessão de abertura dos Envelopes,

g) Prazo de exêcução: de acordo com Termo de Refêrência.

g.'l) Após a solicitação de Íornecimento, a CONTMTADA deverá proceder a entrega
dos itens constantes na mesma, em sua totâtidâde, em âté no máximo 05 (cinco) diâs
consêcutivos, em uma única êtapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitado.

5.2. Náo será admitida cotâção distinta prevista neste Edital.
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5.3. O preço ofertado permanecerá fixo ê irreajustável.
5.4 A apresentação da Proposta implicará na plena aceitâção, por parte do licitante,
das condiÇóes estabelecidas neste Edital ê seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta Ílcará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despêsas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incoÍretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, nâo sendo
considerados plêitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, dêvêôdo os servrços
ser Íornêcidos sem quaisquer ônus ádicioneis.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serâo proclâmados, pelo Pregoêiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de msnor preço global por ltem e todas aquelas apresentadas com preços até í0%
(dez por cento) superiores. dispostos êm ordêm crêscêntê, pâíá quê os rêpresentântes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Quando náo Íorem adentificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento
das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em oÍdem crescente, quaisquer
que sejâm os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Fedêral.

6.3. Aos proponêntes proclâmados conforme os subitens anteriores será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, para a escolha da proposta de menoÍ valoÍ.

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofêrtados.

6 5. O empate entre duas ou mais propostas de preÇo, será resolvido poÍ sorteio em
ato público, com a participação de todas as licitantes.

6.6. Encerrados os lances, as propostas de micÍoempresa e de empresas de
pequeno porte que se encontÍarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
consideradâs empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.

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

6.6.2. A microempresa ou a êmpresa dê pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoÍiamente inferior à proposta do primelro
colocado, situaÇão em que, atendidas as exigências habilitatórias e obseNado o valor
estimado para a contrataçâo, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

Itann'ooq/za9
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6.6.3. Nâo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na formâ da subcondiçáo anterior, o pregoeiro convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situaÉo descrita nesta

condiçáo, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou

empresas de pequeno poíe que se encontrem no intervalo estabelecidÔ nêstâ

condiçáo, o Pregoeiro fará um sorteio, deÍinindo e convocando automaticamente a

vencedoÍa para apresentação da oferta final do desempate;

6.6.5. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previ§to na Lei

Complementar no 14712014;

6.6.6. Caso não haja interessados em exeroer o diÍeito de preferência, o prooedimento

licitatório correrá seu curso normal.

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preçã, conforme definido neste Editâl ê sêus Anexos, dêcidindo motivadamente

a respeito e divulgando o resultado do julgamento

6.9. Sendo aceitável a oÍerta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas

as exigências editalicias, para efêito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro

examirürá as oÍeÍtas subseqüentes, na ordem dê classificação. ate â epuração de

uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o

rêspectivo proponente dêclarado vencedor nessa fase

610. Veriícando-se discordância entre o pÍeço unitário e o total da Proposta

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço lotal' ocorrendo diveígéncia entre os

valores numéricos e os por extenso, píedomtnarão os últtmos, independeniêmênte de

consulta ao licitante.

6.'1 1 . Caso tenha ocorÍido lance, a Proposta de Preços' ajustede ao lance final dêverá

r", órãtoiofràá n" cPL da câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado

da lavratura da ata.

6 12. Serão desclassÍrcadas aquêlas propostas que:

ã tã.1 Àpr"""nt"t", valorês acima do máxrmo estabelecido no Edital, englobando

itens e valoÍ global;

6.'12.2. Não atenderem às exigências do presente Editale seus Anexos;

6'123. Forem omissas ou as que epresentem arregularidades ou falhâs capazes de

dificultar o iulgamento;

6.'12.4. Que contenham preços maniÍestamente inexequíveis, assim considêrados

aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de

4"_"...""_.- - pas,ms@rc

67.
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documentaçâo que comprove que os custos são coerentês com os praticadoa no
mercado.

de enviar a documentação
às sanções previstas neste

6.13. Se a proposta escrita de Menor preço não Íor aceitávêl ou se a respectiva
ljcitante desatender às exigências habilitâtórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da ticitante que tiver formutado tal proposta,
na ordem dê classificação, ê assim sucessjvamente, até a apuração de uma que
atenda às condiçôes deste Edital.

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

6.15. Da reunião lâvrar-se-á âta circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao íinal, será asslnada pelo pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos reprêsentantes dos proponêntês presentes.

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

616 1. Os documentos poderão ser remêtidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias autentacadas, caso sejam solicitados, deverâo ser
encâminhados ao órgão licitante

6.163 O licitante que abandonar o certame, deixando
indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitarse-á
Edital

6 16.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo pera o reenvio do anexo contendo â planilha de
composição de preços quando o preço total oÍertado Íor aceitável, mas os preços
unitários que compôem necessitem de ajustes aos vatores estimados pelo óhGÀO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu v;lor global.

6 16 5 Será desclassificada â proposta que não corrigir ou não justificâr eventuais
irrêgularidades apontadas pêlo pregoeiro

6.166. No caso de licitâção por lotes ou itens será permitida a alteração de preços
unitários pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisâo em lote; ou iteÀs)

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os pÍeÇos unitários
finais sejam menores ou iguais aos prêços unitários da proposta inicialj

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

lr'rass:r'
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c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preÇos unitários dos itens de proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

foius:ll'

7. DA HABtLtraÇÃo Dos Ltc|TANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) vra, em
envelope devidamente fechâdo e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado
no item 4.í dêstê Editãl

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados nec€ssários à habilitaÉo,
produzidos pelo próprio licitante, deverâo conter data, identificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

7.2. EnceÍada a etapa competitiva e oÍdenadas as oÍertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habiliteção ou inabilitâÉo.

7.3. A participaÇão no presente procedimento licitatório requer a âpresentaçáo de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificaqáo no que se refere à:

7.3.1. Habllitação Juridica, que será comprovada mediante a apresentaçáo da
seguinte documentaçáo:

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 sê tratando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleiçáo de seus
atuais administradores;

c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou Cartório de Registro de Titulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoraa em exercicio;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e âto de rêgistro ou autorização pare funcionamênto expedido
pelo órgáo competente, quando a atividade assim o exigir.

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

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

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

v oo qlEn24
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7.3.2.1. P(oua de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sêdê do licitante, que será realizada da seguinle Íormâ:

a) Fazenda Fêderal: apresêntação dê Certidão Conjunta Negativa de Débitos rêlativos
a Tributos Fêderais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN), que abrange, inclusive, as
contribuiçôes sociais previstas nas alíneas a a d, do parágraÍo único, do art. 11, da Lea
no 8.2í2, de 1991;

a1) O licitantê poderá, êm substituição à certidão mêncionada nâ elínea c.1.
apresentar as seguintes certidôes conjuntamente, desde que tenham sido expedidas
até o dia 2 de novembro de 20'14 e estejam dentro do prazo de vatidade nelas
indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeito negativo
referente à Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Recelta Federal do Brasil (RFB) ê a Certidão Conjuntâ Negativa de Débitos retativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta positiva com efeito
negatavo, expedida pela Secretaria da Receita Federat do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidâo Negativâ de Debitos (e debitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com êfeito de Negativa, do tmposto sobre
OperaÇões rêlativas à Circulâção de MercadoÍias e sobre PrestâÇôes de Serviços de
Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - lcl\rs, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se Íor o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscÍiçâo estadual;

c) Fazonda Municipal: apresentação da Certidão Negativa dê Débitos (e débitos em
divida ativa), ou Ceítidão Positiva com eÍeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, ceÍtidáo comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto socaal, está isento de inscrição municipat;

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de inexistência de debitos tnadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativâ dê Dêbitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.3.3 As microempresas ê empresas de pequeno porte deveráo apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovaÇão de regularidade fiscal relacionadas
no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restriçáo, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente íor declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para a regularizaçâo da documentaçáo, pagamento
ou parcelamênto do débito e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (art. 42, §1o, LC 123/06).
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7.3.3.1.
disposto

Este benefício será concedido somente às empresas que âtenderem ao
no subitêm 3.10 deste edital

7.3.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7,3,3,
implicará em decadência do direito à contrataçáo, bem como a aplicação da
suspensão de licitar e contratar com a Administraçáo pelo período de ate 02 (dois)
anos, sendo fâcultado à Administraçáo convocar os licitantes remanescentes. na
ordem dê classificação, pãra a assinatura do contrato, ou rêvogar a licateção.

7.3.4. QualiÍicação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentaçâo dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercicio social, já
exigíveis e apresentados na forma dâ tei, vedados a substituigáo por balancetes ou
balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e
do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Coffente (l[C)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a. í ) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
indices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou pâtrimônio líquido
igual ou superior a dez por cento (íO%) do valor estimado da contratação.

a 2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art.
18 da LC í23120-06 ctc atl. I 1?9, s 2. CC) e as Micro e pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licltaçôes cujo os objetos sejam para o fornecimento para
pronta êntrega ou parê locação dê materieis (art. 30 do Decreto Federal no
6 20412001).

â 3) As emprêsas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigênciâ
deste subrtem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
óaranço Palflmontat e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês
rmedratamente anterior à data de apresentação da proposla.

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

l. Publicados em Diário Oflcial ou:
ll Publjcados em jornal de grande circulaçáo ou;
lll. Registrados na Junta Comercialda sede/domicílio do ticitante ou;
lV Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Juntâ Comercial da sede ou
domicilio da licitante, na forma da lN nô 65 do Departamento ttacionat àã nãgistro Oo
Comércio - DNRC, dê 10 de egosio de 1997, art. 60, 

""o-p"nnaJ" 
óuii!"iàriamente

dos Termos de Abertura e de Encerramento. euando for apresentado ã oiiginat ao
?llllgt egra _cotelo 

p€lo Pregoerro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inctusao, na
oocumenlaçao, dos termos de Aberturâ e de Encerramento do Livro em questâo
Y -^Sl:lT1 

Público de Escriturâçâo Digitat _ Sped _ Contábil (Decreü Éederat no
6 02212001): nos termos do art. 2. da tnstrução Normatava RFB nd 7g712001, devendo
apresentar rêferidos documentos, devidamente âssinados, na forma do § 5o do art. .10

da Instrução Normativa DNRC no jO712008
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b) Certidão Negativa de Fâlência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com dala não
excedente e 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentaçáo da proposta
de preço.

7.3.5. Declaração Unificada que constará:

a) Declaração de que náo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprêndiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lêi Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO l.

b) Declaração de supe.veniência de fato impeditivo da habititaçâo neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contralado.

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

d) Declaração da condiçâo se é ou não ME/EPp/COOp.

7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Fedeíal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.1 ("a", ,,b,', ,,c,, e ,,d,') e 7.3.2 (,,a" e,,b,')

7-5. Não haverá apresentaçáo de amogtra prévia ao contrato,

7.6. Nâo serão aceitos protocolos de êntrega ou solicitação de documentos em
substituição âos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Se a documentaçáo dê habilitação não estiver completa e correta ou contranar
qualquer dispositivo deste Editâl e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
Proponente inabilitado

7.8. Sob pena de inâbilitação, os documentos apresentâdos devêráo ester em nome
do licitânte, com indicaÉo do número de inscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para lingua porluguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartóÍao de
títulos e documentos.

7.10 Documentos de procedência estrangeira, mas êmatidos em lingua portuguesa,
também
deverão sêr apresentados dêvidamênte consulârizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.

7.11. Em se tratando de filiat, os documentos de habilitaçáo juridica e regularidade
fiscal dêveÍão estar em nome dâ filial, exceto aqueles que, pelá própria nat;reza, são
êmitidos somente em nome da matriz.

,ao"aa
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712 Os documêntos âêima relacionados, nêcêssários à habilitaçáo, podêíào ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgáo da imprensa oÍicial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documentaçáo ê proposte
enviados via postal ou entregues em outros setores que não seja o especiÍicado no
Preámbulo do Edital.

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

7.15 A declaração falsa rêletiva ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sançôes previstas neste Edital.

8. DA r rpuGNAÇÂO DO ATO CONVOCATóR|O

8.1. Qualquêr pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregâo ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.'l 1 A apresentaçáo de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgada na Íorma e nos prazos previstos na legislação. devendo ser entregue
diretamente na COMTSSAO PERMANENTE DE LIC|TAÇÃO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no2'1s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, náo tendo efeito
suspensivo.

8.'1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

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

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

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

9. DOS RECURSOS

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

lei,
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9.2. A Íalta de maniÍestaçáo imediata e motivada de intêrpor recurso, no momento da
sessão deste Pregâo, importará na decâdência do direito de recurso e adjudicaçâo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgâmênto das Propostas;

b) HabilitaÉo ou lnabilitaÉo da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção dê recorrer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimedos a apresentarem contra rezôes também
em 03 (diâs) úteis, contados do término do prazo de apresentaçáo das razôes do
recorênte, sendo-lhes assegurada vista imêdieta dos âutos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do pregoêiro deverá sêr entregue, no prazo
lêgal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitêm B.í.i, terá efeúo
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9 6. Se não reconsiderar sua decisâo, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideÍaçáo do presidente da Câmara Municipal dê São Bernardo,
que proferirá decisão definitiva antes da homologaçáo do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatadâ a regularidade dos atos
procedimentais, o Pregidentê da Cámara Municipal de Sã; Bernerdo poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contrateção com a licitante
vencedora.

,IO. DA HOi'OLOGAÇÂO E CONTRATAÇÃO

10.1 . Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada venÇedora, a autoridade
competente, poderá homologar este proc€dimento licitatório e determinar a
contratação com a licitante vencêdora.

10.2. Após a homologação do resuttado da presente ticitação, a Cámara Municipat de
São Bernardo convocará a empresa adjudicatária parà, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
âdaptado_à propoía vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. .O praz! da convocaÇão poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante õ seu t€nscurso, desdle que ocorra
motivo justificado e aceito peta Administração.

10.4. Quando a convocada nâo assinar o Contrato no prazo e condiçóes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para

YÊ-*
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reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente âtualizados, nos
termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local
previamente informados, na qual o pregoeiro examinârá a oferta subsequente,
verificando â sua aceitabilidade e procedendo à habilitaçáo do proponente, na ordem
de classificação, e assim sucessivamênte, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A recusa injustiÍicada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigaÉo assumada,
sujeitando-a as penalidedes legalmente estabelecidâs.

10.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condiçóes contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.7. A homologaçâo do resuttado desta licitação não implicará em direito à
contratação.

Íí. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1'1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscâle atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Cêrtidóes Negativas de Debito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a FazeÀda Federal.

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto peÍdurar pendência de
liquidação de obrigações êm virtude dê penalidades imposias ao pioponente ou
inadimplência contratual.

í2. DOS PRAZOS E CONDTÇôES DE EXECUçÃO DO OBJÊTO CONTRATaDo

12.1. O conkato resultante do processo licitatório terá vigência até 31t12t2020
contados à partir da assinatura do contrato

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

12 3. Toda prorrogaçáo de prazo deverá seÍ justificada por escrito e previamente
autorizada pêta Càmara Muntcrpât dê São Bernardo. dêvendo a soticiiação ser
encaminhâda até í5 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execução
estipulado.

13. DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustiÍicado na execução do contrato ou pela inexecução
das condiÇões estabelecidas, ou execução insàtisfatória da prestaçáo do serviço,
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akasos. omrssóes e o,-rtras @penalidades:

13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoção das necêssárias medidas de
correçôes;

13 1.2. Multa, apliÇada nos seguintes limites:

a),0,37o (três décimos plr cento) por dia, ate o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado:

b) 20% (vinte por cento) sobrê o valor do servtço nâo realizado, no caso supenor a 30(trintâ) dras. com â consequenle Íescrsão do contrato

].::1,1: 
Sys.eel:ão_temporária paÍa partiopar em ticitação promovidas peta Câmara

Munrcapat de Sáo Bemardo-e impedrmento de contratai com a Administiação pública
Munrcrpar. pero prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal n. g.66á/93.

í31.4. Dêclã.ação dê inidoneidâde para participâr de liciteção e assinar contratoscom a
Administração Púbrica, pero prazo prêvisto no inciso anterior ou até que o contratedo
cumpra âs condiçóês de rêabilatação; e/ou

]1,] l-]10ÍtTi1,9 para parrrcipar de liciração e assinar contratos com o Municípiopero píazo oe ate 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedorespor igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro ceralde Fornecedores da Câmara Municipal de Sao Bernardó]

13 3 Se o valor das multas nâo Íoí ôago ou depositado na Conta única do Tesouro,será._âutomêticamente descontado ã" qr"tir"r-i"turã -;*;ààiü"" qr. ,CONTRATADA vrer a fazer jus.

14. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

]1_]^-§.1=*:"^"om _a execução do presente Contrato no exercicjo de 2020correrao a conta da Dotação Orçamentáriâ sêguinte:

01 .031 0020 2107 oooo 3.3.go.3g.ooo1 031 0o2o 1030 oooo
4 4 90 s2.o0 - EeutpAMENT?s E MATERIAI peauaxÉNre

í5. DAS DtspostçÕES GERAts

151. O presente Edital e seus Anexos, bêm como a proposta dos licitanlesvencedores. fârão parte integrante do cont.ãto, ina.pànáÉnLríàii""ããtãi!"nçao.

hr,Áet,C7o4
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15.2. É facultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, eú qua quer fase Oa ficitaçao,
a promogáo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informaçâo que deveria
constar no ato da sessáo pública; e aindai

15.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboraqão de pareceres
dêstlnados â fundamenter as decisôêsl

15.2.2. No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessâdos; e

técnicos

que não
mediante

15.2.3. Relever omissôes puramente formais observedas na documenteçáo e na
proposla,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitaçáo.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permânente de Licitâção - CpL da Câmara ilunicipal
dê São Bernardo, por e-mail no endereço eletrônico col.saobernardo@omail.com, ou
entregue diretamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor n.215-
Centro, CEP: 65.550-000, Sâo Bernardo/MA, de segunda à sexta-Íeira, no horário das
08:00 às 'l'l:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamaçôes relativas ao edital que nâo tenham sido formuladas até 02 (dois) dias
úteis antes da data marcada para recebimênto dos envelopes;

b) Em hipótese alguma serâo acêitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mail.

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

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

15.5. Os proponentes sáo responsáveis pela fidelidade e lêgitimidade das informaçôes
e dos documentos âpresentados em qualquer fase da licitaçâo.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a reâlizaÇão do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário ê local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicaÉo do Pregoei.o em contrário.

l*w* nn4ft,,4"o1
pv,a l' Z),rtz I
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15.7. Na contagem dos prazos
o dia do início e incluir-se-á o
dias de expediente na Câmara

estâbelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
do vencimento Só se iniciam e vencem os prazos em
ÍUlunicipal de São Bernardo.

15.8. O desatendimento de exigências formajs não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua quatiÍicaçáo e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.

15 9. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do lulgamento, se
proferido no daa da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.

15.10 O ÓRGÃO LICITANTE podêrá revogar a presente tacitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de
suas fases, devidamênte justificado, dando ciência aos participantês, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes não terão direito â indenizaçáo em decorrência da anulação do
procêdimento licitatório, ressalvado o direito do contratâdo de boa-fê de ser ressarcido
pêlos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.11. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
inÍormaçóes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licit;ção.

15.12. Âos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposlções constantes da Lei
Federal no '10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

15 13. A Contratada devê cumprar as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,
Lêi FedeÍal no 8.666/93)

15.'14 Este edital e seus anexos estão à dlsposição dos interessados na Comissâo
Permanente de LicitaÇão - CpL, localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro,
CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-Íeira, no horário das SjOO às
11:00 hores, onde poderâo ser consultados gratuitemente ou obtidos mediante o
recolhimento da importáncia de R$ 30,OO (trinta reais), realizado exclusivamenlê
alravés de Documento de Arrecadação l\runrcrpal - DAM

1 5 '15 Ao adquirir o edital, o intêressado deverá dêclarar o ênderêÇo em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudançâ posterior, sob pena de reputar_se
válida a notificação encaminhada âo enderêço fomecldo

15.'16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexosl

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll - irodelo de Carta Credencial

ANEXO lll- Modelo de Declaração

Paq rc r0 oê 35
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ANEXO lV - Modelo de Proposta Comerciat

ANEXO lV - Minuta do ContÍato

ANEXO Vl - Declaraçáo de Confidenciatidade e tmparcialidade

São Bernardo (MA), _ de _ de 2O2O

i.

- ,t1 --
RENÂTA LIMA FERREIRA

Pregoeira Oficial
da CâmaÍa Municipal de São Bêrnardo/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO /2020 _ CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Oí - OBJETO:

Aquisiçáo de Material permanente do tipo Mobiliário de interesse daCâmara N4unicipatde São Bernardo ([rA).

02 _ JUSTIFICATIVA:

úifuia#:2m.-F4*ü. _-

Páoi@ 20 dê 35

lxw,.r'oo//7



:ti
ESTÁDo Do MARANtTÃo

CAMAM LIaNrctPÀL DE sio aERNÁRDo
a)iP.l 07-tt29 :2t) t)at)l-07

Rua Cadlso \.stot n")t 5 ( lnttu- ( t,1, t55 550-A0A
Stio lt.rndnlo tl.t

üaI

A aquisição de mobiliário para a Cámara Municipel de São Bernardo,
compôe um conjunto de iniciativas que tem como objetivo mêlhorar a qualidade de
vida dos seus servidores e membros.

Para alcançar resultados profícuos, faz-se necessário a aquisiçáo de
mobilaáÍio que propicie o adequado funcionamento do Plenário da CMSB, dentro das
condições exigidas de conforto, segurança e higiene.

Daante do exposto, é necessário que proceda a formalização de processo e
instauração de Procedimento Licitatório para contrataÉo de empresa especialjzada
para fornecimento de Material Permanente do tipo Mobiliário de interesse da Câmara
Municipal de São Bernardo (MÂ).

03 - ESPEcTFTcAçÃo Do oBJETo:

LOTE UNICO MÉDtÀDE PREÇos

ITEM DEScRTçÃo UNIDÂDE QUANT
VALOR

UNT.
VALOR
TOTAL

L

I/IESA EM MDF 6mm - comprimento
3,50m / largurê 0.60m / êlturâ 0,75m /
co. - tinto. UND 2

RS
3 358,33

R$
6.716,66

2.
I,ESA El\4 MDF - comprimento 3,75m /
argurâ 0,60m / alturâ 0 75m mdf 6mm/
cor - tinto

UND 1
RS

3 791,67
Rs

3.791,67

3.
MESA El\4 MDF - comprimento 1.02m /
largura 0,60m / alture 0,75m mdf 6mm/
cor - tinto.

UND 2
R$

975,00
R$

1.950,00

4.
NICHO Elú [4DF - comprimento 1 02m /
largura 0,25m / fundo 0,38m mdf 6mm /
cor - tinto.

UND 2
R$

1.029,17
R$

2.058,34

5.
ARIUARIO APARADOR EM MDF
comprimento 0 35m / largura 0,75m /
fundo 0.35m mdl6mm / cor-ínto

UND 1
R$

541,ô7
R$

541,67

6.
PULPITO El\4 lúDF - êltura 1.23m /
largura 0,93m / fundo 0,67m mdf 6mm/
cor ' tinto

UND 2
R$

541,67
R$

1.083,34

7.

|ESA BIRô - lvlesa para Escritório 2
Gavetas 90cm - MDP BP ou [4DP
EucapÍint, tampo 15mm, acabamento
com bordas PVC,gãveteiro com duâs
gavetas com corredrças metálicas,
puxadores e fechadura com chavês. pés
em eco com ointura EDoxi

UND 11
R$

625,08
R$

6 875 88

8.

CADEIRA GIRATORIA ' lúaténa-prima
À/lelal Estrulura: Eletrostática epóxi-pó
preto, a estrutura recebe proteÇão em
polímêro infetado preto (lnlêtado)
Encosto: Fixo Pistâo a qás: Sim Altura

UND 1T
R$

323 70
R$

3 560,70
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04 - DAS OBRIGAçOES

4.í . DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer a fiscalização da entrega do material, por servidor ou
comissâo, especialmente designado pêta bâmara MunÉipat de Sâo á;";rd.,:

4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedorai

4.1.3 - proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedoÍapossa proceder à entrega do material dentro do estabetecido neste projeto Bá;ico.

_- 414 - Rejêitar o matêriâl que não satisfizerêm eos pâdrõês exigidosnas especificaçóes,

4.í 5 Aplicar à licitante vencedora
na legjslação vigente, em caso de nêcessidade.

as sançôes administrativas previslas

do assento ao chào: MÍnimâ: 41 cm
Àráxima: 54 cm

9.

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO.
IVletéÍia-prima lúetal Estrutura
Eletrostáticâ epóxi-pó preto, a estrutura
recebe proteçáo em polÍmeío infetado
prêto (lnletado) Encoslo: Fixo Pistão a
gás: Sim Altura do assento ao chão:
À/línima: 4'1 cm. Máximâr 54 cm

UND 11
R$

366,17
R$

4.027 ,87

'10.

LONGARINA SECRETARTA 03
LUGARES
. Assento e Encosto estofado em
espuma lnjetada.
. Consultar cores e valores.
. Capacidade de Peso dê até 110 kg por
lugar
. Pintura Epóxi.

UND 10 R$
511 23

R$
5.112,30

11.

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR
Material: Tecido Sintético
BíaÇos: Prateado êcolchoado
Mecênismo: lnclinêÉo
Levantamento: A gás
Base: 35cm prateada
Roda: Nylon
Dimensóes (LxPxA): 74 x 74 x 1OA-
1í6cm
Pesor 14,30 Kg
Peso Máximo Suportado: 130 Ka

UND 13
R$

475,58
RS

6182,54

12.

cADEIRA PRE-IDÉNiE :-iratÓria
enco§to de cabeça com 4 posiÇões de
regulagem e 40mm de curso Braço SL

lnoijill".o "nr"ron, 
eranha de aÇo com

UNID 2
RS

952.14
R$

1.904,2A

I
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4.2 - DA CONTRATADA

42.1 - PtocedeÍ a entrega do material adjudicados, de conformidadê
com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Projeto
Básico e dâ suâ proposta comercial;

4.2.2 - PÍovidenciat a troca, às suas expensâs, no prazo máximo de '10

(dez) dias corÍidos, do material entregue com defeitos de fabricação e que nâo
correspondam as especificaçôes solicitadas,

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de
êntrega do material, não implicando corresponsabilidede do Poder Público ou de seus
âgentes ou pÍepostos;

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condaçóes propostas;

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

4.2.6 - LançaÍ na nota fiscat as especificações do
idêntico àquelas constantes do objeto deste Projeto Básacol

42.7 - Nào transferir a têrceiros, total ou parcial,
material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

05 _ DA ENTREGA:

material, de modo

o fornecimento do

5.1 - Os itens deveráo ser entregues, instalados e montados na CMSB que
proporcione integridade do produto até o seu uso, sob pena de serem rejeitadas;

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

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela
CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os
bens para veriÍicaçáo de especificações, quantidâde, qualidade, prazos,
preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando inegularidade,
Íixatá prazo para coreção pela CONTRATADA, mediante rêtirada do
equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante
reciboi

b) DeÍinitivamente: após recebimento provisório, verificagão da
integridade e realizaÇão de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo
aprovados, nos exatos têrmos do Projeto Básico e da proposta vencedora, será
efetivâdo o recebamento definitivo.
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5.3 - Em caso dê irrêgularidade não sanada pelâ CONTMTADA, a Comissão
de Recebimento reduzirá a termo os Íatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE
para aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados conerão exclusivamente à
conta da Contratada;

5.5 - Todos os itens entregues a CONTMTANTE devem ser originars
fábrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal
produçâo, sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais
revenda do Íabricante.

5.6 - Na eventualadade de um dos itens do objeto não esteia mais disponível no
mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com â mesma qualidade e
especiÍicaÇão técnica do produto forâ de linha ou superior.

06 _ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dârá em etâpa única, mediante emissão de ordem de
fornecimento emitido pela mesma, durante o período de vigência do contrato que
seÍà até 3111212O2O. a contâr da data de sua assinatura.

6.'1.1 - Após a solicltaçáo de fornecimento, a CONTRATADA deverá
proceder a entrega, montagem e instalaçâo do mobiliário em até no máximo 30
(trinta) dias consecutivos, em uma única etapa.

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entreguê na sede
da Câmara Municipal de São Bernardo - MA, localizadâ na Rua Conego Nestor no2í5-
Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/l\rA.

07 - DO PAGAMENÍO:

7.1 - O pagâmento será Íeito pêla Câmara Municipal de São Bernardo - MA, em
moeda corrente nacional, mediante Transfêrência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após â data do
recebimento deÍinitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da
competente Nota Fiscalou Fatura,

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo rêpresentante legal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
informaçõês pâra crédito êm conta corrente como: nome e númêro do Banco,
nome e númêro da Agência e número dâ conta, anexando â Nota Fiscal
devidamente atesta, emitida sem rasura, em lêtra bem legivel, juntamente 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, Certidão de Débitos Trabalhistas -
CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão
Conjuntê Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federeis e à Dívida Ativa dâ

de
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União, expedida por órgãos Oa Setretffi
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos
expêdides por órgãos das Sêcretarias de Fazendâ do Estado e do Município.

7.2 - Como condação para Contratante efêtuar o pâgamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

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

7.4 - A nola íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadasúado no
departamento de cadastro de fornecedores da Câmara l\,runicipal de São Bernardo,
constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08 _ CRONOGRAMA OE DESEÍtiIBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor
de R$ _, a partir do recebimento definitivo do objeto solicitado na etapa, nos termos
da alínea "b", inciso XtV do art. 40, da Lei Federal áo 8.666/93.

PREGÃO PRESENCIAL NO

ANEXO

iiIODELO DE CARTA

t2020 - cPL

I

CREDENCIAL

Cámara Municipal de São Berna.do
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
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ReÍ.: PREGAO N" _/20_ - CPUCMSB

Na qualidade de representante lêgal da
inscrita no CNPJ sob o n o credenciamos o Sr.

e do CPF n.o

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

Local e data
Nome ê âssinatura do reprêsentente legal

êmpresa

-, portador da Cl n.Ô



,*,
l.i l

ê:g
ESTADO DO ,I"1R,,I \HÃO

<AMARÀ MUNlctpÁL DE sÀo BERNÀRIro
(-\PJ A,-629 ilt) tnAl t).

Rrd ('o eear-.stornaal5(tntro CLP 65 55OJn0

PRE O PRESENCIÂL N' t20 _ CPL

ANEXO Ít

DECLARAÇÃO

REÍ.: PREGÃO PRESENCIAL NO /20--CPL

intermédio de seu rêpresentante tegal o (a) Sr(a)..
portador (a) da Cl no..... .......... ..... e do CpF no
sanções administrativas cabíveis ê sob âs penas da lêi, em
Código Penal Brasileiro, que:

no CNPJ no.. .........., por

DECLÂRA.
êspecial o aí

sob as
299 do

(
(
(

(

'1) Quanto a empregar âgentes incapazes ou relativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 2t de iunho de
1983, acíescrdo peta Ler no 9.854. de 27 de outubro de í9à9. q;e;-ão possur
em seu quadro de pessoâl empÍegado(s) com menos de 1g(dezoito) anos emrraDatno noturno. perigoso ou rnsalubre. e êm quâlquer lrabelho menores de 16(dezesseis) anos, satvo na condição de apr.nà,. 

" 
p"rtiiau i+ tquáiol.l, ".cumprimento ao disposto no inciso xxxlll do Arl€o 70 da constituiça'à Êeaeratde 1988.

2) Quanto a condição ME/Epp/COOp, esta empresa está excluida dasvedaÇóes constantes na Lei Comptementa r n . tqt àotie: Àir.Ãà1,ü0"t", econsiderada:

) MIC)ROEIVPRESA, conÍorme Lei Complementar no j47/2O14;

] :xl$:l9:IEouENo poRrE. conforme Ler compÉm entat no !'472o14.
, uuupERA I tVA. conforme artigo 34 dâ Lei Federal no. 1 

.t 4Bg/2007.
) Náo e MEiEPP/COOP -

3) gyanto ao pleno conhecimento e atêndimento às êxigências dêhabititâção; que este emDrese atende a todos o"."qri.iio.-JJi"iii,r"çao,
!:11-:9i" apresenra sua proposta com ,0i""ção 

-jo 
lõÉtã-.'l-o' ,..çooterecido os quats atendem plenamente ao Edital

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2', da Lei.Federat n.o 8.666/93, que até a pr"""nt" a"t" n.nÀr.jãtã'à.orr",que â inebihre a parricrpaí do pREGÂo em epigraà ã qrá 

"""tà'à" "aoexiste nenhum pedido de Íaténcia ou concordata. óecfara, ó'utioisiÀ,-co-nrrecerna íntegra o Editale quê se submete a todos os seus tárÃo"-- 
--- ' --'

a Dêcle.e einda, nos termos do artrgo 90 llt da Lêr Federal n o g 666/S3
:lu.l1o, !o":r.,.:l seu quadro funcionat servidoí púbtico ou drrigente

. oe orgao ou entidadê contÍatantê ou responsável peiâ licitaçáo.o. uêctaÍa tâmbém, nos termos do anrgo 90. I e ll, da Lei féOerat n..8.666/93, que não incide em suas hipóÉses veOaoas. 
-
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Sdo Reruordo'V..1

5) Ouento â elaboração indêpêndentê de proposte:

a) A proposte anexa foi elaborada de mâneira independente (pelo licilante), e que
o conteúdo da proposta anexa náo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potêncial ou de fâto da (identificaçáo da ticitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de aprêsentar a proposta anêxâ não foi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer mêio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou poÍ qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de íato da (identificaÉo da
licitâção) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em paíe, direta ou
indi.etamente, comunicado a ou discutado com qualquer outro participante
potencial ou de íâto da (identiÍicação da licitaÉo) antes da adjudicaÉo do
objeto da referida licitação;

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

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

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Iobsetuação: em caso aíirmalivo, assinalar a ressalva acima - Esta dectaraçáo deverá
ser emitida em papel que identifique o óryão (ou empresa) emissotl
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ESTÀDO DO NAMNITÀO
CÁMARA MUNICIPAL DESÃO BERNÁRDO
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Rna Cone|o \'.§ot h"2tíCcitó. {'Ep. ó5 550-0{tA

Sõo Be/núnlo:l,l/1

PRESENCIAL NO /20- _ CPL

ANEXO IV

MOOELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNtctpÂL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Cenko, CEp n. 65.430-000, São Bemardo _ MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua do Norte, no í40, Centro, CEp n" 65.430-'000, São Bernardo _ MA

REF; PREGÃO PRESENCIAL N" /20- - CPL

Prezados Senhores,

^^-.._,9y-br:t:To" 
á aprecraçâo de V. Sa. proposta nos termos descratos abaaxo,assumrnoo tnterra Íesponsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçõesestabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTEi
RAzÃo soctAL:
SEDE:
CN PJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA OE PREÇOS:

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P_ARA EXECUÇÃO OO CONTRATO:
4. CONDTçOES DE PAGAMENTO:
5, DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORÍÚAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,RG, CPF, Endêroco).

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu rêpresentante legal. com a dev,da identiftcacâo e

quahficaÇão)

tú6 {:
Anaç:I

l{1"â ll'

EsPEctFtcaÇÃo
UNIDAOE DE

MEOIDA
VALOR TOTAL
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ES'TÀDO DO MÀRÁNH]O
CÁMARÁ MANrcIPÁLDE SÀO AERNÁRDO

( \'PJ:0a-ó)9 520 NAt-07
Rra O)nego Nestor n2l5-Centro. ( t-P: 65 550-@0.

j;io Bernd o llÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO /20- - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO No _/2o_/CÂMARA

TERMO DE CONTMTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA................pARA AoursrçÁo--' ôÊ''-;;;ÉiiAil
PERIUIANENTE DO TIPO MOBILIÁRIO DE
|NTERESSE DA CÂMARA tríuNtctpaL DE sÃo
BERNARDO (MA).

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCritA NO CAdAStTO NACiONâI dE
Pessoas Juridicas sob o no 07.629.520/0001_07, sediadâ na Rua Conego Nestorn21s-Centro, CEp: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante àesignada
CONTRATANTE, neste ato repÍesentado pelo presidente o Sr. BÊRNARDO jOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, portadoí da carteira de idêntidade no ...... e doCPF n. _ ........, residente e domiciliado nâ nesta Cidade e a empresa_inscrita no Cadastro Nacionalde pessoa Jurídica _ CNpJ do Ministério daFazenda sob o no_ estabelecida (insêrir endereço 

"orpf"toi, n""t" 
"todenominada CONTRATADA, representada por linserir o 

"".goi, ""rto(")(qualiÍicação do signatário do contrato), inscrito no cadastro dê p-essoa risica -CPF, sob o_, poíador do R.G. n. _de acordo com a representação tegal que
lhe 

.é..outorgada 
por 

-(inserir 
quar dos instrumenros: procuração/contrato

social/estatuto sociar) RESoLVEM cerebrar o presente contrato dáco,ente dalicitaçáo na modalidade pregão presenciat n: t2O- e do processo
Administrativo n." OO4I2O2O, com fundamento aa fei n. aOOÀlOe 21 de lunho de
1993, da Lei no '10.520, de 17 de jutho de 2OO2 e na Lei no I 078. de t99O - Código deDefesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIi'IEIRA - DO OBJETO

. 1 1 Constitui obleto do presente contrato a Contratação de pessoa juridicavrsando a aqursrçáo de t\rateriat permanente do trpo t\itobitrârro áélÀt"ã!." oã car"r"yil:"]*l 1: :?: *:":'Elyll "Tlory" + &;;í;"ô;;;i"",i"À il 
".,",oDcüruo. que rnregrou o Edrtât do pÍegâo presencial no l2O _ CpL daC-âmara, proposta da CONTMTADA e àemais documentosi nstanGãio processo

n' 004,/2020.

í.í. Discraminaçáo do objetol
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UNIDÂDE OE

MEDIDA

2. CLÁUSULA SEGUNDA. VIGÊNCIA
2.1.O pêzo de vigência deste Termo de Contrato será até 3í/1Z2O2O contados
da-a-ssinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, s1o, da Lei no g.666, de
1993.

3. cLÁusuLA TERcEtRA - pREÇo
3.í. O valor do presente Termo de Contrato e de Rg . . _ . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ).3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor gtôbal diluido
mensâlmentê de formâ êquitativa alé 31112t2020, conforme quantitaiivo solicitado
(sob demanda), nos termos da alínea "b,,, incjso XtV do art. i0, da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No valor acima estâo incluídas todas as despesas ordináÍias diretas ê
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encârgos 

,sociâis. trabathrstas, previdenciários, fiscáis e comerciais inciàentes,
taxa,de.administração. frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do obJêto da contretecão.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÂO ORÇAMÊNTÁRIA
4.í. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orç^amentária própria, prevista no orçamentó do Câmaral para o eiercicio de2020, na classificação abaixol

01 031 0020 1030 0000
4-4,90-52,00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5. CLÁUSULA OUINTA - PAGAMENTO
5-1.O pâgamento será Íeito pela Cámara Munjcipal de Sáo Bernârdo/MA, emmoeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrôniia, Otreto naconta da contratada e ocorrerá até no máximo oe so ltrtntal àiai ifói a oata aorecebimento deftnitivo do meteriat, mediante a apresen'taçao' Oa ãoápáJnt" ttot,Fiscâl ou Faturai

:lí.]l19OI\]TMTADA deverá prorocotar na sede desta Câmara a soticitaçâo
oe pagamenlo. assinadâ e carimbâda pelo representante legal da emDÍesa empapel timbrado, contendo o no do processo licitatóno, as- inÍoimáfãu" p"r"
credito em conte corÍente como: nome e número do ga;có,-nám; 

"-;imero 
o"Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscai àeriJarÉniã at."ta,

emitida sem rasura, em letra bem legível, luntamente com cópia Oo iontrato,
cópia_ da nota de empenho como tarnbém as demais certiaáei aiuatizaaas:
Certificado de Regutaridade de Situaçâo do Fundo de O"iániã ao iàrpo o.

t/v1t?,i/lll

EsPEcrFrcaÇÃo
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Serviço - FGTS, Certidão de OeOitos traUarttsGs - CNOÍ, GããããIõ Oe
Débito junto à Previdênciâ Sociat - CND, Certidão Conjunta Negativa Oã Oebitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaraa da Receita Federal do Brasit e da procuradoria Gerai da Éazenda
Nacional, e certidóes negativas de débitos expedidas por órgãos das SecrêtaÍias
de Fazenda do Estado e do Município.

5;2. Como condçào para Admn$lraçào efetuar o pagamento, a licílante vencedora
eevera manter as mesmas condíções de habilitaçâo.
5.3. O recebimênto não exclui a responsabilidade da Contrâtada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregulaiidades
detectedas quando dá utilazação do referido matêrial:
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamentê com o número de inscrjção no Cl.ipJ, consiante da Note de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faiuras emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrênte da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _, e conta corrente no

6. cLÁusuLA sExrA - REAJUSTE E aLTERAçoEs
6.'1. O preÇo contratado é fixo e irreajustável
6.2. Eventuais alteraçóês contratuaiá reger_se_ão pela disciplina do ârt 65 da Lei
no 8.666, de í 993
6,3. A CONTMTADA é_obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acresctmos ou supressões que sê fizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
6.4. As supressôes resultantes de acoÍdo celebrado entre as partes contratantespoderão exceder o timite de 2so/o (vinte e cinco por cent'àj ãã uãà, iniciafalualizado do contrato.

7, CLÁUSULA SÉIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7_.1. 

_O V.azo de entrega e montagem do objeto deverá ser reatizado em até 30(rnnra) otas, e dar-se-á em única etapa, mediante emissão de ordem defornecimento gmitido pela mesma, durantà o período de ,itÀn"i" Oo 
"oír"to 

qr"
setá até 31/'1212020, a contar da data de sua ássinatura.
7.1.í. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na
::.qe *a-Cám:ra Muniopat de São Bernardo _ MA, locatizada n" ãr.loao XXttt,§/N, tsarrro centro, Sáo Bemardo/MA, CEp 65.39g_000, aos cuidados doSupervisor do setor compelente de Segunoa a Serta das g:ôoh" 

"" 
f ãOO'f,"_7.2. As condiçôes de entrega e recebimento do objeto sà; ;qu;;" 
-piJri"t"" 

noTermo de Referência, documento integrante deste càntrato.

8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACÀO
8.í.A Írsca|zação da execução do objeto será efetuada por Representante
desrgnado peta CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTMTADA
e.1. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquetasprevistas no Termo de Rêferência.
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í0. CLAUSULA DECIMA- SANçOES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993 e

da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1 inexêcutar total ou parcialmente qualquer das obrigações

âssumidas em decorrência da contrataçáo;
10.1.2 ensejar o rêtardamento da exêcução do objeto;
10.1.3 fraudar na execuçâo do contrato;
10.1.4 comportaÊse de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraude fiscal;
10.1.6 não mantivêr a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no
subitem acima fica.á sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes Sancões:

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

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

'10.3.1 multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatóna, no
mesmo percentual do subitem acima, §erá aplicada dê forma proporcional
à obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgào,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de ticitar e contratar com a Câmara lvlunicipal de
Sâo Bernardo/l\4A com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadâstro Próprio da CÂN/IARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitaÇáo perante a própria
autoridade que aplicou a pênalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados,

10.4 Também ficam sujeitas âs penatidades do aí. 87, e lV da Lei no
8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha pratjcado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtudê de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-sê o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicação das sançóes, levará em
consideração a gravidadê da conduta do infrator, o carátêr educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

lr'.,t e:Y
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10.7 As penalidades serão obrigatoÍiamênte registradas no Sistema de
Cadâstro Próprio da CÂMARA.

1í. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
11.1. O presentê Íermo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nô 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei. sem preJUizo das sanÇôes aplicávers
112. E admrssivel a íusão, cisão ou incorporaçáo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos nâ licilação originâl; sejam mantidas as
demais cláusulas e condiçôes do contrato; nâo haja prêjuízo à execuçâo do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Admanistração à continuidade do
contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão Íormalmente motivados,
assêgurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso
de rescisáo administratava prevista no art. 77 dâ Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precêdido de Relatódo indicâtivo dos
seguintes aspectos, conÍorme o câSo:

11.5.1 Balanço dos êventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos,
11 .5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;'11.5.3 lndenizaçôes e multas

12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionaí ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçáo Íinanceira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lêi
12.1.3 Subcontratar.

CúUSULA DÉcITIA TERCEIRA - DoS cAsos oM|ssos.
13.1. Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de '1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código dê Defesa do
Consumidor - e normas e princípios geraas dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIÍIiIA QUARTA _ PUBLIcAÇÀo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste
ínstrumento, por extrato, no Diário Oficiâl do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de '1993.

CLÁUSULA DÉcIMA oUINTA _ FoRo
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorreÍem da execuçáo deste
Termo de Contrato será o da Comarca que abrange o lúunicípio de São
Bernardo/MA.

í3.

14.

't5.
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EST.IDO DO MARANHÃO

CÁMAM MUNICIPAL DE SiO BERNARDO
( Nl,.J: 07-629 524/aínt-a7

R o (onego \estor n"2Ii-( enth (EP 65 550-000.
Siio Rc/nddo,M..1

Pata liÍmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
kês (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraente§.

Responsável legal da CONTMTANÍE

TESTEi.4UNHAS:

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

CPF:

CPF:


