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EST4DO DO MARANHÃO
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PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2020 - CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. Nô. 004/2020

OBJETO: Contrataçáo de pessoa juridica visando a aquisição de Matêrial permanente
do tipo Mobitiário de interesse da Câmara Municipat deSáó Bernardo (lVA).

ORGÂO LtCITADOR: Câmara Municipat de São Bernardo/MA

DATA OA SESSÃO PÚBLICAI19,IO2I2O2O

HORA: 16:00 hs

LOCAL: na sâla da Comissão permanente de
,ocalizada na Rua Conego Nestor no 215-Centro,

Licitaçáo/CPL da Câmara Municipal,
CEP n'65.550-000, São Bernardo/MA

Pregoeira da Câmara Municipal de São Bernardo: RENATA LIMA FERREIRA
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PREGÁO PRESENCIAL Nô 006/2020 _CPL

MINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. N". 004/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo, inscrita no cadastro
Nacional de Pêssoas Juridicas sob o no 07.629.520/OOO 1-07, sediada na Rua Conego
Nestor n'21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio do pregoeira
da 

.C_omissão Permanente de Licitaçáo de São Bernardo, dêsignada pêla portaria n"
02112019, âssinadâ em 07 de outubro de 2019, e publicada no;trio úunicipat e DOE
no dia 10 de outubro de 2019, leva ao conhecimenlo dos interessados que realizará
licitaçâo na modatidade PREGÃO PRESENC|AL, do tipo menor proço por ttom,
conforme descrito neste Edltal e seus Anexos e em conformidâde com à disposto da Lei
nô 10.520, de 17 de julho de 2002, DecÍeto no 3.555, de 8 de agosto dê 2OOO, da Lei
Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no .ti.4g8, de 1S de junho
de 200'1, aplicando-se, subsidiariamente, â Lei no 9.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital

A sessâo púbtica de rêatizaçâo do pregão terá inicio às í6:00 hs do diaí9 de fevereiro de 2020, devendo os envelopes, coÁtendo a proposta de preços e a
Documentação de Hebilitação_para o objeto definrdo nestê Edital ê respêctivos Anêxosser entÍegues na COMTSSAO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO-CPL. situada na
Comissão Perma-nente de Lrcrtaçáo/Cpl da Câmara Municipal, localizaJa na Rua
Conego Nestor no 21s-Centro, CEp 65.550_000, São Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados.

í. DO OBJETO

1 1. Á. píesente-licrtação tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica visando aaqursrçao de Matêrial Permanente do tipo Mobiliário de interessê da Câmara
Mmic-ipal de São Bernardo (liA), conÍorme especificaçOes consüntes aoiermo AeRêÍerência - ANEXO L parte integrante deste Edital

'l 2. O valor globel estimâdo desta ticitaÇão é de R$ 43.80S,2S (quarenta e três mil,oitocentos ê cinco reais e vinte e cinco centavos).

2. DA PARTICIPAÇÃO

?;1 ,Parlrcrpação de empresas, cujos ramos de atrvidades sejam compatíveis com o
obteto lrcrtado e que atendem a todas es exigências inclusive ôuanto à documentaçãoe íequisrtos minimos de classificação das propostas, con"t"Àte áL1le-Éãiiãf e 
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nos tenIos,99 artiqo 48. lnciso l. alterado pela Lei Comptemêntâr no í47. dê 07 de
aqoslo dê 20í41. cuio ramo de atividade comoativel com o obieto licitado e qúã

2.3. Não serão admitidas na licitâçáo as empresas punidas, no âmbito da Administração
Pública, com ês sançôes quê âbarquem a Administração pública Municipal prescritas
no art. 7o da Lei Federal no10.520/02, bem como os incisos lll e lV do art. 87 da Lei
Federâl n'8.666/93.

2.4. Não 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 constituiçâo, emprêsas estrangeiras que não funcionem no país,
empresas que possuam, entre seus sôcios, servidorês públicos da Cámara irunicipal
de São Bêrnardo, bem como aquelês que tenham sado declarados inidôneos para liciter
ou Contratar com a Adminastração pública ou punidos com suspensão do direito de
hcitar ê- contrâtâr pela Administração pública da Câmare ilunicipal de São
Bêrnardo. (art. 9 dâ Lei Federal no 9.666/93)

atendam a todas as exiqência§. inclusivê ouanto à documentâcão ejequ
mínimos dê classiÍicacão das propostas. constante deste Editale s;ús A.nexos.

3. 9A REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

P&iru 3.,ê 35

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credênciar_se e, se Íor o caso,
comprovar a existência dos necêssários poderes para ÍormulaÉo de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este pregão preáencial.

3.1.1. até o inicio do horário da sessão, o pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos ticitantes ou oos ieiresentanies tégáisprêsentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulaÇão de lances e para a prática de todos oa demais atos inerentei aà Êregáo,
observando-se ainda que:

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

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

3.2. O licitante interessado deverá se âpresentar ao pregoeiro ou a equipe de apoio
para credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a respánder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar_se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documãnto equivalenie, com copia do
respectivo documento.

3.21 O credenciamento faÊse-á por meio de instrumento público de procuraçáo ou
rnstrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modeló do ANEXO ll deste
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Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticartodos os defiais
atos pertinentes âo certame, em nome do proponente.

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

a) ato constjtutivo, eslatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado, ou ato
constatutivo consolidado, devidamente rêgistrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos de
eleiÇôes de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para
exeícer dirêitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidurai

b) Cópia da Cédulâ de ldentidãde ou outro documento oÍicial que contenha foto do
representante da empresa lnteressâda.

3.4. Os documentos de credenciamento serâo conferidos pelo pregoeiro, a cada Sessão
Pública realizada.

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

3.6. O credenciamento será conÍerido pelo pregoeiro a cada Sessão pública realizada

3.7. E facultada a apresentaçáo do credenciâmento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documento somente impedjrá que o representanle da licitante se manifesle ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que compareceÍ representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada
do credenciamento na Íorma de que trata o gubitêm 3.í, dev;ndo comprovar esta
qualidade através de cópias dos documentos indicados nos subitem 3.3 alineas,,a,,e

3.9. Não será admitida a pârticipaÇão de dois represêntantês para a mesme empresa e
nem de um mesmo representante para maas de uma empresa.

3.10. Os licitantes deverão apresêntar Dêclaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no ârt. 30 da Lei Complemenlat no. 1471201|4, no caso de microempresa
ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas, conforme modelo
constate do Anexo ll deste Edital. A não enÍega da referida Declaração indicará que alicitante optou por náo utilizar os benefícioi previstos na Lei óomplementar no.
147 t2014.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a dectaração do item anterior, devendo
trazer, no caso des ME/EPP a Certidão de Enquadramento como üicroemoresa ou
Empresa de Pequono Porte, somente para efeito do disposto nos al'ts. +g á iS Oa t_.i
Complementar n' 123, de 14lj2l2j\6, emitida nos termos do art. g. da lnstrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio _ DNRC n. 103, de
3010412001, pelo Registro competente para a úscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Socral c,as proponenles penencentes a eslâ categoíia empresarial.
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3.'11. Da Ordem dos Procêdimentos:

3.1 1 .1 A sessâo do certame observará os seguintes procedimentos:
e) Credênciamênlo;
b) Abêrtura da Sêssão
c) Da êntrega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das propostas de preços e Fasê dê Lancês;
e)_Do benefício às microempresas e empíesas de pequeno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Da Adequação da Proposta de preço

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4 í. A Proposta de Prêços e os Documentos de Habilitaçáo deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no Íechoe contendo em suas partês externas e frontais, em caracteres destacados, além da
razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO O,I

PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO 006/2020

9l9a.o lt_-clrlggR: coMtssÂo pERMANENTE DE LtctrAçÃo _ cpL
LOCAL: SAO BERNARDO/MA
OATAi 19lO2l2O2O
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 006/2020

9I^Ga9 ltclrlpoR: coMtssÃo pERMANENTE DE LtctrAçÃo _ cpL
LOCAL: SAO BERNARDO/irA
DATAT 19lOZt2O2O
NOME DA EMPRESA LICITANTE

4 2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope

4,3^.Apos-a 
-enkega 

dos envelopes aquele indicado como .DOCUI\TENTOS 
DEHABILITAÇAO' será rubricado pelo pregoeiro, equipe de apoio e ài ieprà"entant."

credenciados das licilantes.

4í Os enveÍopes deverão conter, obflgatoíamente, a documentação em original ou
:."t]: !r:rir^i"lt" autenlicada por.canóno competente ou poi 

""i,iãoi 
à, cer_ 1"tevrnre ê quatÍo horas antes da realização do certame), ou publicação êm órgão da

imprensa oficial.
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45. As propostas que não atenderem@e foreõ
omissas ou apresentem irrêgularjdades ou deÍeitos câpazes de dificultar o julgamento,
serão desclassiÍicadas

4.6. Não serâo aceites documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7 
, 
lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta

rmpftcârá a submissão ás normas constantes da legislaçâo que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1- A Proposta de Preços deverá serapresentada em O1 (uma)vja, impressa em papet
timbrado da ticitante, em tíngua portuguesa, satvo quanto as ixpiessOÀ iãcnicas Oe
uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidament,e datada, assinada e
1l1li":!": todas as íothas peto Íepresentante tegat do ticitante proponente, com osegurnte conteúdo, de apresentaÇâo obr€aiória.

a) Númêro do Pregão, râzão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereçocompleto, telefone, fax e enderêço eletrônico (ê_mail). este úttimo 
""-Àorr.r, 

prr"
contato. bem como dados banc.ários tars como: nome e número do eanco agenóia econta correnle paÍa fins de pagamento

b) Nome.completo do responsável pela assinatura do contralo, números do CpF euarletra oe tdenttdade e cargo na empresa

c).Descrição compteta do objeto da píesênte licitaçáo, com andicâçâo do LOTE e ITEMcoraoos em contormdade com as espêcificaçóes do Termo de R;ferência _ ANEXO
I destê Editâl

1-ll:99 ,l.tÉrr: e o vator totat da proposta. Nos preços propostos deveráo estarrncIuroos. 
-atem,do 

Iucro. todas as despesas e cuslos como por exemplo: kansportes.rflDutos oe quarquer natuíeza e todas as despeses. drreras ou ,ndrretas, reracronadas
com a execução do objeto da presente licitação;

0 Prâzo dê validade da proposta: não inferior a 60 (sêssenta) dias, â contar da deta dasessáo de abertura dos Envelopes;

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

9.1)Âpós a solicitaçáo de fornecimênto, a CONTMTADA devêrá proceder a entregados itens constantes na mesmâ, em sua totatrdade, 
"m "te 

no.ári.o óãlciicol Oiasconsêcutivos. em uma única etapa. rndependente."nr" àà ãraÃii"ltvã e vatorsolicdado

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Editat

úMt!úiir@-:ffinw _---
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5.3 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.4. A apresentaçâo da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licjtante,
das condiçôes estabelecidâs neste Edital e sêus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua proposta Ílcará sujeito às penalidâdes do Decreto
Federal

5.6. Quâisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
rncorretêmente cotados, seÍão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser
íoÍnecidos sem quâisquer ónus aclrcionars

6. DO JULGAIIIENTO DAS PRoPoSTAS

6 í Seráo proclamêdos. pelo Pregoeiro, oS ltcttantes quê apresentarem aS propostas
de menor preeo global poÍ ltem e todas aquelas apresentadas com preÇos âté íO%
(dez poÍ cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os íe;resentantes
legais das licitantes participem da etapa 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 ordenairento das
melhores oÍertas, até o máximo de três, colocadas em oidem 

"r"a"unt., àr"i"qr", qr"
sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

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

6.4. Não poderá haver desistência dos lances oíertadcs.

6.5 
,O€mpate entre duas_ou Ínais propostas de preço, seÍá resolvido por sorteio em atopuolco. com a participaÉo de todas as licitantes

6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempaesa e dê emDresas depequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor pi"ço serãoconsiderâdas empatadas com a primetra colocáda, devendo estas pàpãnentes serc:1y?cajis na-ordem de ctassifrcaÇâo uma na fatta da ortr.". p"r" i"i"irr" ,ni"" 
"urrrma oÍena. tntenor a da pímería colocada. vtsando o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto nesle item somente no caso da proposta injcialmente maisbem ctassificada não ter sido âpresentada por microempres; ;-;;p;;;;;;;"qr""o
portê

6.6.2 A.microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada podêrá

:ll."^::itllT. rltlTa oferta. obrigatonamente inferior à proposra do primeriàiorocaoo,
srruaÇao em que atendidas as exrgências habrritatórias e obsêrvado o varor eslrmadopara a contratação, será adjudjcado em seu favor o objeto deste pregão;

lnw.rQn ç/lqaqn
t'".4 lí



,"Ê,r
a/::ffi

ESTÀDO DO MÁRÁNHÀO
CÁMÁRÁ MT]NICIPÁL DE SÃO AERNÁRDO

C\PJ:07-629. 524 noA l -Al
RM Conetlo iieslór t'2lrcettro ( [.P:6i J50-000

siio lkrnanlo,ll,.1

lFdhÀ 
rl'

l,'mou I

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classiÍicada, na foÍma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
rêmanescentes que porventurâ se enquadrem ne situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

6 6 5. O interessâdo que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei
Complêmêntar no 14712014:

6.6 6 Caso não haja interêssâdos em exercer o direito de preferênciâ, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.

6.7. Aoós a fase de lances, será encerrada a etaoa competitiva e ordenadas às ofertas.
exclusivamente oelo critério de menor Dreco olobal Dor ltem.

6.8. O Pregoeiro examinará a âceitabilidâde quanto ao objeto da proposta com o menor
prêço, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 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 editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o pregoeiro
examinaÍá as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que âtênda a todas as exigências constantês dêste Edital, sendo o rêspectivo
proponente declarado vencedor nessa Íase.

6.10. 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, predominarão os últimos, indepenientemente de
consulta ao licitante.

6.1'1 Caso tenha ocorrido lance, a proposta de preÇos, ajustada ao lance Íanal. deverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.12 Serão desclassificadas aquelas
6 12.1. Apresentarêm valores acima
itens e valor global;

6 12.2 Não atenderem às exigências

propostas que:
do máximo estabelecido no Edital, englobândo

do presente Edital e seus Anexos;

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

ilW
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612 4 Que contenhêm preços@tderados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação
que comprove que os custos sáo coerentes com os prâticados no mercado

documentação
previstas neste

6.13 Se a proposta escrita de Menor prêço não for aceitável ou se a respectava licitante
desatender às exagências habilitatórias, será exâminada â oferta seguinte e a sua
aceitabiladade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado úl proposta, na
ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, âte a apuração de uma que atenda às
condições deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitânte detentora da p.oposta de
menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reunião lavrar-se-á âtâ circunstanciada, nâ qual seráo registradas as
ocorrênciâs relevântes e que, aofinal, será assinada pelo pregoêiro, pelos õmponentes
da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes-presenies

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

6.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados
em
origrnalou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a serestabelecido pelo
Pregoetro.

6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam soljcitados, deverão serenceminhados ao órgão licjtante

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar â
ndlcada nesta seção, será desclassificado e sujeitar_se-á a" i"nçà"i
Edital.

6.'16 4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
::Tp9-"1ç:o de preços quando o preço total ofertado for aceitavàl, ãasG preços
un[anos que compõem necessrtem de aJUstes aos vâlores estrmados peto ôhGÀO
LICITANTE. O ajuste da proposta não pod;rá impticar au."ntà áo 

"., ,"G gfoU"f.

9:19 l, S:rl desclassifrcada â proposta que não corrigir ou não justificar eventuajs
rrregutaídac,es apontadas pelo pregoetro.

9^19.9:l-"-:-":9..9:,icrração 
por totes ou rtens será permitida a atteração de preços

unrranos pêto ttcfiante observando-se. {apenas se houver divrsão em lote; ou itens)

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preÇos unrtários finaisselam menoíes ou iguais aos preços unitános da proposta inicral.

b) A possibilidede de negociação com o proponênte vencedor visando a rêduçáo de

úd,ãaóã;ffi:ffi _-
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c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar_sê-á pela somatória
9os .qleÇ,os unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respêdivas
quantidades.

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

l^1.1-11_yT:ll:!r: de Habrtiraçâo dêverá ser enrregue em O1 (uma) via, em enverope
oevroamênte techado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no itêm
4.1 desie Ed(aÍ.

7.1.1. Âs declaraçôes e outros documentos julgados necessários à habilitação,produzidos peto próprio ticitante deverão conte; d;ta, identifú;á; e 
"sslnatur" 

ootitular da empresâ ou do seu representânte legal.

7 2 Eocetrada a etapa compet[rva e ordenadas as ofeÍtas. o pregoeiro procederá áabenura do rnvótucro contendo os documentos oe tràÀrr,raçaãã 
-riãiànt" 

qr"apresentou a melhor proposta, procedendo a sua naoititaçao ou i'nãLititaçoi

7 3 A participaÇâo no presente procedrmento lcitatóno íequer a âpresentação de todaa documentaÇão comprobatória da necessána qualificação no qr" 
"" 

,ái"ãã
73.í. 

.Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação dasegujnte documentação:

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

b) ato conslitulivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suasalteÍações. devtdamente regrstrados. em se tratandoàe soc,eoàdes empiesai,ais e, nocaso de sociedade por aÇôes. acompanhado do" do";"nt;;;;;ãiõàíàlêr" 
"rr",,administrâdorês

c) no caso de Socredades srmotes o âto constitut,vo inscrito no Cartóno Crvil (Regrstrocrvrt das pessoas JuÍídrcas ou cãrtóno de n"s,"tià à-" iiir]oJ"ã -óâ"Jrn"n,o";
acompanhado da prova de Diretoria em exercicio;

gJ_9e.cr"" O9 autorizaçào. em se tratando de empíesa ou socredade eskangerra emruncronamento no pais e ato de rêorsrro ou autoriiaçáo p"r" iunããÃãr.n'"Àtã' àrp"otoopelo órgão competente. quando a aiivrdade assim o áxigii.

preços unitários, para quatquer. uã dõi iiããlliãiiEiã

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresêntação dosseguintes documentos:

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

,/W
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaauat ou Municipat, se
houver. relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

7.3.2.1 Prcva de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipâl do
domicílio ou sede do licitantê, que sêrá realizâda da seguinte forma:

a) Fazenda Fedêral: apresentação de Certidáo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais 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 conúibuiçôes sociars
previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 1.1, da Lei no 8.212, de 1991;

a.1) O licitante poderá, em substituiçáo à certidão mencionada na alínea c.1, apresentar
as seguintes certidôês conjuntamente, desde que tênham sido expedidas eté o dia 2 de
novembro de 2014 ê estejam dentro do prazo de validade nêlas indicados: Certidão
Nêgativa de Débito ou a Certidão positiva com efeito negativo íeferente à Contribuigão
PJeúdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaú da Receita Fedêrat do Brasil
(RFB) e a Certrdão Conjunta Negatrva de Debitos relativos a Tributos Federais e à
Divrda Ativa da União ou Cêrtidão ConjUnta positiva com eÍeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e procuradoria-_Geral dã fazenda
Nacaonal (PGFN);

9) f3."ldl Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidâo positiva com êfeito de Negatúa, do lmposto sobie Operaçóes
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre pre-stações Oe §erviçoi Oe ir"n"pon"
lnterestaduat, tntermunicipat e de ComunicaÇão - tCúS, expedida ieÉ Secretaria ae
Estado de Fazenda, ou, se Íor o caso, certidão comprobatória ae iue o ticitante, em
razão do obleto social, está isento de inscriÇáo estadual:

:) fazenda t unicipal apresentação da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos em
drvrda atrva), ou Certidáo posrtrva com êfeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidã; comprobatOria oe!ú o ticitaÁte,
em razão do objeto socral, está rsento de tnscrição municrpal;

d) Certificâdo de Regutaridade do FGTS - CRF;

e) Prova dê inexastência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidáo Negativa de Débitos Trabathistáa (õNOp ou aa
Certidâo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNôT.

7.3.3. As_microempresas e empresas de pequeno pottê deveráo apresentar toda a
documentâção exigida para efeito de comprovação de regularidâde fiscat relacionadas
19 l9T ,;1.3. mesmo que esta apresente atguma restrlÇão. asseguÍado, todavia, oorazo c,e Ll5-(ctnco) dias úteis. cuJo termo inictal corresponderá ao miomenlo em que oproponentefor declarado o vencedor do certame, prorrogável por igualperíodo, a critério
9:--"1Tr"1,"çS" . 

p.rbtica, pâra a íegutarização o" ão"uri,.ntãtáoi palaiento ouparcelamento do débito e emissão de eventuais cênidóes negahvãs ou pósitrvas com
eferto de ceíidáo negatrve (art.42 sj". LC 123/06)

l*,o.*,n
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7.3.3.1. Este beneíicio será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.10 deste edita

7.3.3 2. A não-regulâtizaçâo da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3,
implicârá em decadência do direito à contrâtação, bem como a aplicaçáo da suspensão
de licitar e contíâtar com a Administrâção pelo período de até 02 (dois) anos, sendo
facultado â Administraçâo convocar os licitantes remanescentes, Áa ordem de
classiÍicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

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

â) Balanço patrimonial e dêmonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigívêis
e apresentados na forma de lei, vêdados e substituição por balencêtes ou balãnços
provisórios, eÍn que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo
circulante (PC), de modo a extrair-se indice de Liquidez Corrente (lLCjigual ou superior
a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantes que apresentarem rêsultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
indices referidos acimâ, deverão comprovar o caprtal míntmo ou património liquido igual
ou supedor a dez por cento (10olo) do valor estimado da conlrataÇão

a.2). Elcetua-se da exigência da alinea anterior o microempreendedor individual (art. .l g
da LC 123t2006 ctc_art. 1..179, s 20 CC) e as Micro e eeqrenas Érpiu"." que
propuserem habilitaÉo em licitaçÕes cujo os objetos sejam para o Íomecimento para
pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3o do Decreto Federal no 6.20412001).

a.3) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir â exigência
*:]" "r19T mediante a_apresentação do Batanço de Abertura, acãmpãnhado dot aranço patnmonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês
imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

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

l. Publicados em Diário Oficial ou:
ll Publicados em jornalde grande circutaçáo ou;
lll. Rêgistrados na Junta Comerciatda sêàe/domicílio do licitante ou;
lV. Poí cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Juntá óàmerciat da sede oudomicilio da licitante, na forma de tN no gs do Departamênto ttacionát àã Àãgi"tro oo
Comércio - ONRC, de 1. de agosto de i 997, art. 0.,'acompantraOã óúiilatúaÀente OosTermos de Abertura e de Encerramento. euando for apieseni"oo ã oifiinrt oo oiario,
9:1, ,99!_"lo _ 

pelg Pregoerro. e Equipe de Apoio, fica dispensada a" jnctusão, naoocumentaÇão. dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em Ouestão.
Y --SssTg Púbhco de Escrituraçào Drgitat _ Sped _ ContaOir tóeireü-ieoerar n.o!22t2t)o1), nos termos do art. 2ô da lnstrução Normativa RFB no 787l2OO.l, devendo
apresentar referidos documentos, dêvidamente assinados, na foÍma do § 50 do art. íOda lnstruçáo Normativâ DNRC no tO7|2OOB

t/,!N
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede dâ pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de âpresentação da proposta
de preço.

7.3.5. Declaração Unificada que constará:

a) Declaraçâo de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatoze anos, de conÍormidade com o disposto na
da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaraçáo de supeNeniência de fato impeditivo da habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contaatado.

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

d) Declaração da condição se é ou não l\,IElEPP/COOP.

7.4. A apresentação do Certificado de Regisko Cadastret - CRC, expedido órgão da
Administraçáo Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.í (,,a", ,,b,', .,c,'e .,d,,) e7.3,21,,a" e,,h"l.

7.5. Não haverá âpresentação de amostra prévia ao contrato.

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

7.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o prêgoeiro considêrer o
proponente inabilitado

7.8. Sob pena de inabilitaçáo, os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, com indicaçáo do número de inscrição no CNpJ.

7.9 Todos os documêntos emitidos êm língua estrangeira devêrão ser entregues
ecompânhâdos da traduÇão para línguâ portuguesa, êfêtuâda por trâdutor juramentado,
e também devidamente consularizados ou registíados no cartório de titulos e
documentos.

7.10 DoÇumentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também
deverâo ser apresentados
títulos e documentos.

devidamente consularizados ou registrados em cartório de

7.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitaÇão juÍídica e regularidade Íiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são êmitidos
somênte em nome da matriz.

(-,
a13de35
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7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitaçáo, poderão ser
êprêsentados em original, por qualquêr processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicâçáo em órgão da imprensa oÍlciâl ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoêiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE náo se responsabilizará por documentaçáo ê proposta
enviados via postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no
Preâmbulo 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 declaraçáo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habititaÉo, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento Çomo microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções prevista§ neste Edital.

8. DA TUpUGNAçÂO DO ATO CONVOCATóR|O

8.'1. Qualquer pessoa poderá solicitaÍ esclarecimentos, provdêncras ou imDuqnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dras úteis antes da data fixada para;e;ebimento
das propostas.

8.,'1.1..A apresentação de impugnaçâo contra o presente Edital será processada ejulgada na tuny^-"-.I^o! _p|.jl!99 pfeyillos na iegistação, devendo ser entregue
direlamente na COÍú|SSAO pER ANENTE DE LtólTAçÃO _ CpUCitSB, na Rua
Conêgo Nestor no21s-Centro, CEp: 65.550-000, Sáo Be;ardo/lrA, não teÉo efeito
suspensivo-

8.1 2. Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realizaçâo do certame.

I 2. CabeÍá à Pregoeiro (auxilaada pelo técnico competente) dêcidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

8 4 A entrega dá pÍoposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Eollar, rmptrcaÍa na ptena aceitação, por parte dos interessados, das condições nêle
estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoetro nesle processo licitatório, poderá o licitante, ao íinal da
sessâo pubtica manifestar, imediata e motjvadamente, a intençâo de interpor recurso,
sêndo registrado em Ata a síntese das sues razões de recorrer.

IFÃi, ----#--r
,,r'n l(
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9.2. A'falla dê manifestação imediata e motivada de anterpor recurso, no momento
sessâo deste Pregâo, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaçâo
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

I3 Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos rêcursos registrados em Ata
no prazo de 03 (três)dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nàs casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Hâbilitaçâo ou lnabilitaçáo da ticitante.

9 4. Cientes os demais licitantes da manifesta intençâo de reconer poí parte de algum
dos concorrêntes, ficam desde logo intimados a apiesentarem conira râzôes tambem
em 03 (diâs) úteis, contâdos do término do prazo dê apresentaçâo das razôes do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contrâ a decisâo do prêgoeiro deverá ser ênkeguê, no prazo
legal na CPL da Cámara. no endereço cdado no subitem 8.í.1. terá efelio iuspens,ro,
e, se acolhido, invalidãrá âpênas os atos insuscelíveis de aproveitâmento.

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamênte
inÍormado, à consideraçào do prêsidente dã Câmara municipai Oe §àã-à"rn"rao,
que proferirá decisão definitiva antes da homologação do proceàimento.

9.7 Depois de decidjdos os recursos e constatada a regularidade dos atosprocedimentáis, o Prêsidente da Câmera Municipat dê Saã Éernãiaà poOera
homologar estê procedimenlo licitatório ê determinai " "ontà"çao "árI ti"itrnt"
vencedora

10. DA HOMOLOGAçÃO E CONTRATAÇÀO

10.1. Adjudicado o objeto da ticitâção à empresa proclamada
competente. podeÍá homoÍogar este procedtmento licrtatório e
com a ltcdantê vencedorâ

10 2.após a homologação do resultado da presente licitação, a Câmara Municipal de
l,i: llll"]9"_":"r"^"ará a empÍesâ adjudicatária para, nó pi".o .jriro áã às t"in"oloras urets. assrnar o Contrato. ná formâ da minuta aprêsentada no ÂNEXO lV, adaptado
a proposta vencedora. sob pena de decair o direjto ao sêrviÇo sêm piá;rirãar" 

""nç0""previslâs no artigo 8t da Ler n g 666/93

1 0. 3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, po. igual período, quandosolicitado peta licúante vencêdorâ duranie o sãu transcur"q ãã"àããrã"ãã"" ,otr"justiÍicado e aceito pela Administraçáo.

10 4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçóes estabelecidos,o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reaprelentarem os seus

da
do

vencedora. a autoridadê
determinar a contratação

M -h úÊ..' I oúDou-*k;4ffi-
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Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verilicando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitaÉo do proponente, na ordem de classificaÉo, e asstm
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudacado o objeto do ceÍtame.

Documentos de l.labilitação, devidamênle atualizados, nos termos do itêm 7 deste

10.5. A recusa injustificada dâ licitante vêncêdora em assinar o Contrato. dentro do
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrjgação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

10.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitaÍ, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressóes que se fizerem necessário, até
25% (vintê e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ContÍato

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

íí. DAS coNDIçÓEs DE PAGAMENTo

'1'1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentaçáo da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidâde com a Fazenda Federal.

11.2. Náo serão êfetuados quâisquer pagamêntos ênquanto perdurar pendência de
liquidaçâo de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

12. Dos pRÂzos E coNDtÇÕEs DE ExEcuçÃo Do oBJETo coNTRATADo

12.í. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência alé 3111212020
contados à partir da assinatura do contrato.

12.2. O p'azo de execuçâo se dará de acordo com o Termo de ReÍerência.

12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Câmara Municipal de São Bernardo, devendo a solicitação ser
encaminhada até 15 (quinze) dias ânteriores ao vencamento do prazo de exêcuçào
estipulado

i3. DAS sANÇÕEs aoMtNtsrRATtvas

13.'1. Em caso de atraso inlustificado na execução do contrato ou pele inexêcução das
condiçôes estabelecidas, ou execução insatisíatória da prestação do sêrviço, atrasos,
omissôes e outras falhas sujeitaÊse-á a CONTRATADA âs seguintes penalidades:

Nffi
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131.1 Adveíência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de
correçôes;

13 1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (três decimos por cento) por dia, ate o 30 (trigesimo) dia de atraso, sobre o valor
do seÍviço não realizado;

b) 20% (vintê por cento) sobre o valor do serviço náo realizado, no caso superior a 30
(trinta) diâs, com a consequente rescisão do contrato

13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Câmara
Municipal de São Bernardo e impedlmento de contratar com a Administração Pública
lúunicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal no 8.666/93.

13 'l .4 Declaraçáo dê inidoneidade para participar de licitaÉo e assinar contratos com
â
AdministrâÇão Pública, pelo prazo prêvisto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação; e/ou

13.1.5. lmpêdimênto para participâr de licitaçáo e âssinar contratos com o Município
pelo prâzo de ate 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores
por iguâl prazo.

13 2 As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral
de Fornecedores dâ Câmara Municipal dê São Bernardo.

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

14. DA DorAçÀo oRÇaMENrÁRtA

14 '1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercício de 2020 correrão
à conta da Dotâção Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.0001 031 0020 1030 0000
4,4,90 52,00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ís. DAS DrsPostÇôEs GERA|S

15 1 O presente Edital e seus Anêxos, bêm como a proposta dos licitantes vencedores,
faráo parte antegrante do Contrato, independentemente de transcriÇão.

15 2 E lacultado à Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licatação,
a promoção de diligência destinada a esclârecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior dê documento ou inÍormação que deveria constar
no ato da sessão pública; e ainda:

IW
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15.2.'1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões:

15.2 2. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despâcho
fundamentado e acessível e todos os interessados; e

15.2.3. Relevar omissões puramente formaas observadas na documentaçáo e na
proposta, dêsde que não contrariem a legislação vigente e náo comprometam a lisura
da licitaçáo.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relaçáo a eventuais dúvidas na
interpretaÉo do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encâminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanentê dê Licitagão - CPL da Cámara irunicipal de
São Bernardo, por e-mail no endereço eletÍônico col saobernardo(Aqmãil.com, ou
entregue diretâmente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor no215-
Centro, CEP: 65.550-000, Sáo Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das
08:00 às 11i00 horas, obedecidos os seguintes critêrios:

a) Não seráo levadas em considerâção pelo Pregoeiro, quâisque. consultas, pedidos ou
rêclamaçôes relativas ao edital que náo tenham sido formuladas ate 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recêbimento dos envelopesi

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

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

'15 4. Fica assegurado à Câmara Municipal do São Bernardo, o direito de, no interesse
da Administração, ânular ou revogâr, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na Íorma da legislação vigente.

15-5. Os proponentes sâo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer Íase da lacitaÇáo.

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impêça a
realização do cêrtame na data marcada, a sessâo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que náo haja comunicaçáo do PÍegoeiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecados neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluiÍ-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Câmara Municipal de São Bernardo.

/J.W
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15.8. O desatendimento de exigências formais náo essencjais náo importará no
aÍastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferiçáo da sua quâliflcaçâo 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 julgamento, se
profeÍido no dia da abertura, ou mediante publicação na lmprênse Oficial.

15.10. O ORGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em paíe, em quaisquer de
suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos paÍticipantes, na forma da
legislação vigente.

1.5.10.'1. Os licitantes não terão dirêito à indenizaÇão em dêcorrência da anulaÇão do
procedimento licitatório, ressalvado o djreito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato

15.'l l. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da ltcitaçáo.

1512. Aos casos omissos aplicar-se-ão âs demais disposiÇões constantes da Lei
Federal no 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 8.666/93.

'15.13. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,
Lei Federal no 8.666/93)

15 14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de LicitaÉo - CPL, localizada na Rua Conego Nestor no 21S-Centro, CEp:
65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:OO às .11:OO

horas, onde poderâo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de R$ 30,00 (trintâ reais), realizado exclusivamente akavês de
Documento de Arrecadação Municipal - DAlr.

15 '15. Ao adquirir o editâ|, o interessâdo deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notiÍlcâçáo encaminhada ao endereço fornecido.

15.'16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de ReÍerênciâ

ANEXO ll - Modelo de Carta Credenciat

ANEXO lll - Modelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - lilinuta do Contrato

,/&
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ANEXO Vl- DeclaraÇão de Confidencialidade e lmparcialidadê

São Bernardo (MA), 03 de Íevereiro de 2020.

i-ri
)tn"L -, Ç]t 'í ít t'-4/ -:^

, RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira OÍicial

da Câmara Municipal de São Bernardo/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2020 _ CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Oí - OBJETO:

Aquisição de Materaal Permanente do tipo Mobalaário de interesse da Câmara
Municipal de São Bernardo (MA).

02 - JtJST|FtCATTVA:
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A aquisição de mobitiário para á@
compôe um conjunto de inaciativas que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida
dos seus servidores e membros

Para alcançar resultados profíÇuos, faz-se necessário a aquisição de
mobiliário que propacie o adequado funcjonamento do plenário da CMSB, dentro das
condiçôes exigidas de conforto, segurança e higiene.

Diante do exposto, é necessário que proceda a formalizaçâo de processo e
instauração de Procedimento Licitatório para contratação de empràsa especializada
para fornecimento de Material Permanente do tipo Mobiliário de interêsse da Câmara
[runicipalde São Bernardo (MA).

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

àúasN'po(1to2a

ITEIV DESCRTÇÃO UNIOADE OUANT VALOR
UNT.

VALOR
TOTAL

1.

l\rESA EIVI À4DF 6mm - comprinrent,c
3,50m / largura 0,60m / attura O.75m / cor
- trnto UND 2 R$

3.358,33
R$

6 716,66

2_

l\rESA EM l\4DF - comprimentõ-jsã7
largura 0,60m / altura O.7Sm mdf 6mm /
cor - tinto

UND 1
R$

3.791,67
R$

3.791 ,67

3.
MESA EIV MDF - compriméãtol,O2nr I
lârgura 0,60m / alturâ 0,75m mdf 6mm/
cor - tinto

UND 2 R$
975,00

R$
1.950,00

4_

NICHO EM MOF - comprimãnto 1,02nr I
largura 0,25m / fundo 0,38m mdf 6mm /
cor - tinto

UND 2
R$

1.029.17
R$

2 058,34
ARI\íARIO APARADOR EI\4 MDF -
comprimenlo 0.35m / largurâ 0 75m /
fundo 0,35m mdí6mm / cor- tinto

UND 1
R$

541,67
R$

541 67

6.
PULPIIO EM MDF - altu.a 1.23m /
lârgura 0,93m / Íundo 0,67m mdf 6mm /
cor - tinto

UND 2 R$
ul,67

RS
1.0E3,34

7_

ME§A tstfto - Mesa para Escritório 2
Gavetês 90cm - MDp Bp ou irDp
Eucaprint tampo 1smm, acabamento
com bordas PVC, gaveteiro com duês
gavetas com corÍedrÇas metálicâs,
puxâdores ê fechadura com chaves pés
êm aço com pintura Epoxi.

UND 11
R$

625,08
RS

6 875,88

8.

ÇADEIRA GIRATORIA - MatéÍia-pnma:
Metâl Estíuturâ EtêtÍostâtrcê epôxr-pô
preto. a esttuture rêcebe proteÇão em
polimeÍo rnÍetado píeto (tnletado)
Encosto Frxo Prstáo a qás Srm AltuÍa

UND '11 R$
323,70

R$
3.560 70

wp

Itüs l' Á ri l
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do assento ao cháo: ÀIÍnima: 41 cm.
Mxima 54 cm

L

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO -
Matéria-prima: Metal Estrutural
Elehostática epóxi-pó preto, a êstrutura
Íecebe proteçáo êm polimero infelado
preto {lnjetado) Encostor Fixo Pistáo a
gás Sim Altura do assênto ao chão:
MÍnimar 41 cm Máxima: 54 cm

UND '11
R$

366,17
R$

4 021 ,81

í0.

LONGARINA SECREÍARIA 03
LUGARES
. Assento e Encosto estofado em
esPuma lnjetada.
. Consultar cores e valores.
. Capacidade de Pêso de até 110 kg por
lugaÍ
. Pinturâ Epóxi

UND 10
R$

51 1,23
R$

5_112,30

1'1.

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR
I\,íaterial Tecrdo Sintético
BraÇos: Pratêado acolchoado
Mecaíismo: lnclinaçáo
Levantamênto A gás
Baser 35cm prâteada
Rodar Nylon
Dimênsões (LxPxA) 74 x74 x108-
'116cm

Pesor 14,30 Kg
Pêso Máximo Suportado: '130 Ka

UND 13
RS

475.58
RS

6.1A2,54

12.

CADEIRA PRESIDENTE - giratória
encosto dê cabeçâ com 4 posiçóês de
regulagem ê 40mm de curso Brêço SL
mecanismo snycÍon, ârênha de aço com
polaina.

UNID 2
R$

952,14
R$

1904,2a

04 . DAS OBRIGAçÕES

/T.1 - OA CONTRATANTE

4.1.1 - ExerÇer a fiscalização da entrega do material, por servidor ou
comissão, especialmente designado pela Câmâra Municipalde São Bernardo;

4.1.2 - Proceder âos pagamentos devidos à licitante vencedora:

4.1.3 - Proporcionâr todâs as facilidadês para que a licitante vencedora
possa proceder à entrega do material dentro do estabelecido neste projeto Básico.

, 4.1.4 - Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrôes exigidos nas
especificaçôes;

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sançôes administrativas previstas
na legislaçâo vigentê, em caso de necessidade.

/jt&
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4.2 - DA CONTRÂTADA

4.2.'1 - Proceder a entrega do material adjudicádos, de conÍormidade com
o quantatativo e as especaficâçóes constantes do item 3 do presente projeto Básico e da
sua proposta comercial;

4.2.2 - Ptovidenciat a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10
(dêz) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não
correspondam as êspeciÍicações solicitadasi

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causâdos diretamente à
Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de
entrega do material, não implicando corresponsabiljdade do poder público ou de seus
agentes ou prepostos;

4.2.4 - Manter 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 quê venham incidir na entrega
do material;

idêntico

mâterial

05-DA

. 4.2.6 - Lançar nâ nota fiscal as especiÍicações do mateflal, de modo
àquelas constantes do objeto deste projeto Báslco;

4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do
sem a préviâ e expressa anuência da Contratante:

ENTREGA:

51 - Os itens deveráo ser êntreguês, instalâdos e
proporcaone integridâde do píoduto até o seu uso, sob pena

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

^^-._ 
a)_Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela

CONTRÂTADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receber; os
bens para verificação de especificaçôes, quantidade, quâlidade, prazos, preços,
embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando ineguiaridade, Íiiará
prazo para correção pela CONTMTADA, mediante retiÍada do equipamento, ou
aprovando, receberá provisoriamente os bens, mêdiante recibo;

. ,b). DeÍinitivamente: após recebimento provisório, verificaçâo da
rntêgridade e realizaçâo de testes de funcionâmento, se for o caso. é sendo
aprovados. nos exalos têrmos do prolêto Bástco e da proposta vencedora, será
etetrvado o recebimento definilvo.

montâdos nâ Cl\,lSB que
de serem rejeitadas;

/1,1.'b
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5.3 - Em caso de irregularidâde não sanada
de Recebimento reduzirá a termo os latos ocorridos
para eplicação de penalidades;

pela CONTMTADÂ, a Comissão
e encaminhará à CONTRATANTE

5.4 - Os custos da substituiÉo dos itêns rejeitados correrão exclusivamente à
conta da Contratada:

5.5 - Todos os itens entregues a CONTMTANTE devem ser originais de fábrica
e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normãl de produção,
sendo produto novo e comercializâdo normalmente através dos canais de revenda do
fabÍicante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no
mercado, â CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e
especiÍicaçâo técnica do produto fora de linha ou superior.

06 - PRAZO E LOCAL OE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará em única etapa, mediante emissáo de ordem de
fornecimento ematido pela mesma, durante o período de vigência do contrato que
seÉ até 3111212020, a contar da data de sua assinatura.

6.'1.í -Após a solicitaÉo de fornecimento, a CONTMTADA deverá proceder
a entrega, montagem e instalação do mobiliário em até no máximo 30 (trinta) dias
consecutjvos, em uma única etapa.

. - - 6.2 - O material objeto do presente proreto Básico deverá ser entreoue na sede
da Câmara Municipat de Sáo Bêrnardo - MA, tãcalizada na nua Conego Nãiàr n.ZtS-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA.

07 - DO PÂGAt'nENTO:

-- , 7.1 - O pagamento seÍá feito pela Câmara Municipelde São Bernardo _ MA, em
moeda conente necional, medrante TransÍerência Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e oconerá até no máximo de 30 (kinta) dias após ; àãÉ àoiàleOimento
definitivo do materiat soticitado na etapa, mediante a apreseniação à" iorp"Gnt" ruot,Fiscel ou FâtLrrâ'

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar nâ sede desta Cámara a
solicitâção de pagamento, assinada e carimbada peto representante lÇl da
empresa êm pâpel timbrado, contendo o no do processo licitatór;, as
informaçóês para crédito em conta corrente como: nome e número Oo Aãnc;,
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
dêvidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legivel, junta;;;te;;m
cópia do contrato cópiâ da nota de empenho como tambéir as d;;d;àidó""
atualrzadas: CertiÍcado de Regutaíidade dê Situação do Fundo de Gârantia do
Tempo de Serviço - FGTS, Certjdão de Débitos T;abâthistas _ Cf,fOi, C"àiOà"
Negativa de Debitojunto â previdência Sociat- CND, Certidâo Coniunta ú.gàtira
de Débitos Relativos a Tribútos Federais e à Divida Ativa dâ União, erp"Oija lol.

lilw
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órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Fazenda Nacional, e certjdôes negativas de débitos
Secretarias de Fazenda do Estado e do [runicípio

da Procuradoria Geral da
expedrdas por órgãos das

7.2 - Como condição para Contratante efetuar o pagamento, a licatante
vencedora deverá manter as mesmas condiçóes de habilitaçáo;

7.3 - O recebimento não exclui â responsabilidade da Contratada pelo períeito
desempênho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quâisquer inegularidades
detectadas quando dâ utilização do referido material:

7.4 - A nola fiscaufatura deverá ser emitidâ pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o númêro de inscriçáo no CNPJ com que foj câdastrado no
departamento de cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de São Bernardo,
constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, nâo se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor de
R$ _, a partir do recebimento deÍinitivo do objeto solicítado na etapa, nos termos da
âlínea'b", inciso XIV do âí 40, da Lei Fêderal no g 666/93.

PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2020 _ CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal de Sáo Bernardo
Att,: COlilISSÃO PERI/IANENTE DE LICITACÃO _ CPL
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Rêf.: PREGÃO N" _/20_ - CPUCMSB

Na qualidade de representante legal da
inscrita no CNPJ sob o n ô

empresa

-, portador da Cl n.o
credenciamos o Sr.

e do CPF n.'
, para nos representar na licitação em referência, com poderes

para formulâr ofertas, lances de preço, recorÍer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local ê date
Nome e assinatura do representante legal

página 26 de a6

mr!----r#-*r
lhw tt orçc//qn q,t



L:\r/
EST,IDO DO MAR,INIIÃO

CAMÁR,4 MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO
C'.\PJ: 07-629 52A A00l Ai

Rte Cotuso \enot n'215 ('.ntrc, ( LP: 65 550-00A
São Bernaúo,\1.1

PREGAO PRESENCIAL NO 006/2020 _ CPL

ANEXO t

DECLARAÇÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO /20- _ CPL

A empresa . ...., inscrita no CNPJ no............... ., por
intermédio dê seu representante legal o (a) S(a)..............
portador (a) da Cl no.. .............. e do CPF no .................. , DECLARA, sob as
sanÇões administrativas cabiveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
'1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em
seu quâdro de pêssoal empregado(s) com menos de l8(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16
(dezessêis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimênto ao disposto no inciso XXXlll do Artigo 70 da Constituição Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ÍUE/Epp/COOp, esta empresa está excluída das vedaçôes
constantes na Lei Complemenlaí no. l47t2ij4 e; na presente data, é
considerada:

IVIICROEMPRESA, conforme Lei Complementat no j47l2\j4,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conlorme LeiComplementat no 14720,t4.
COOPEMTIVA, conforme artigo 34 da Lei Federat n.. 1.1.488/2007
Não e ME/EPP/COOP.

4)

Quanto ao pleno conhecimento e atendimênto às exigências de
habilitação; que êsta emprêsa 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 fato impeditivo de licitar; nos termos do arligo 32,
§ 2', da Lei Fedêral n.o I666/93, qLre até a presênte data nenhum fato oãorreu
que a inabilite a pârticipar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela náo existe
nenhum pedido de Íalência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9o, lll, da Lei Federal n." g.666/93,
que-náo possui em seu quadro funcional sêrvidor público ou dirigente de
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitaçã0.

b. DeclaÍa também, nos termos do ârt€o 90, I e ll, da Lei Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

ltuha r1
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São lkmaúo/MA
5) Quanto a elaboraçáo independente de proposta:

c)

b)

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, jnformado a, discutido com ou rêcêbido de qualquer outro
participante potenciâl ou de fato da (identiÍicaçáo da licitação), porqualquer meio
ou por qualquer pessoa;
A intençâo de aprêsentar a proposta anêxa nâo foi informade a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identaficaçáo
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
Que nâo têntou, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa, influir na decisão de
quâlquer outro participante potenciat ou de fato da (identificação da licitação)
quanto a participar ou não dâ referida licitaçâo;
Que o conteúdo da proposta anêxa não será, no todo ou em parte, direta ou
indirêtamente, comunicado â ou discutido com qualquer ouiro participante
potencial ou de fato da (identificação da ticitação) antes da adjudicaçáo do objeto
da referida licitaçáo;
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, iníormado a, discutido com ou recebido de qualquer jntegrante de
(órgão lícitantê) antes da abêrtura oficial das propostasi
Que está plenamente ciente do teore da extensão desta declaraçáo e que detémplênos poderes ê informaçóes para firmá-la

Locale datâ
Nome e assinatura do reprêsentante legal

[Obser,/açáo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima: Esa declaracêo deverá
set emitida em papet que idenliftque o órgáo (ou emprcsa) emiss;tl

a)

d)

e)

,,@
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PREGÃO PRESENCIAL N'006/2020 - CPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n'65.430400. São Bemardo - tIA

ATT: COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÁO - CPL
Ruâ do Nortê, no 140, Centro, CEp n" 65.430-000, São Bernardo _ l\rA

REF: PREGÂO PRESENCIAL NO /20_- CPL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciaçâo de V. Sa. pÍoposta nos termos descritos abaixo,
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrjgações estabelecidas
no editâl e seus anexos.

PROPONENTE:
RAzÃo SocIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

2. PRAZO DE VALIDADE DÂ PROPOSTA;
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDTÇOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS OA EMPRESA:
6. INFORMAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRÂTO (NOME,
RG, CPF, EndêrêÇo).

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

quatificação)

UNIOADE DE
MEDIDA

VALOR TOTAL
EsPEctFtcaçÃo

,r@
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PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2020 - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO No _/2o_/CÂMARA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÁMARA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESApARÀ aoursiç-Âo--'ôÊ-' ffiftii;i
PERMANENTE Do Ttpo MoBtLtÁRto DE
TNTERESSE DA CÂMARA MUNtctpaL DE sÃo
BERNARDO (IIIA).

A CÂltiARA MUNtCtpAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no cadastro Nacionat de
Pessoas Juridacas sob o n. 07.629.520/OOO1-07, sediada na Rua Conego Nestor no215_
Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lrA, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato represêntado peto presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO, brasileiro, portador da carteira de identidade no ...... e do CpF n" ..
residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa rnscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no_
estabelecidâ (insêrir endereço completo), neste ato denominada CONTRATADA,
representada por (insêrir o cargo), senhor(a) (qualiÍicação do signatário do
contrato), inscrito no Cadastro de pessoa Fisica - CpF, sob o_, portador do R.G.
no _de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por_(inserir qual
dos instrumentoe: procuraçâo/contrato sociâl/estatuto social) RESOLVEM
celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade pregão presencial
n.o /20_ e do processo AdministÍativo n.. OO,í/2020, com fundamento da Lei
n" 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 1O.S2O, de 17 de jutho de 2002 e na Lei no
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIi'EIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de pessoa jurídica
visando a aquisição de Material permanente do tipo Mobiliário dé interesse da Cámara
y:l':.lp1L 9g 

São Bernardo. (MA), confoÍme as especiftcações constantes ào proleto
uasrco, que rntegrou o Edtial do pregão presencial nô /20_ _ CpL da Câmára,
proposta da CONTMTADA e demais documentos constantes do processo no
004t2020.

í.í. Discriminação do objetol

ilff
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VÂLOR TOTALUNIDADE DE
MEDIDÂ

ESPECTFTCAçÃO

2. CLÁUSULA SÉGUNDA _ VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 3ílí212020 contedos da

assinaiura do co;tÍato, prorÍogável na forma do art. 57, §1o, da Lei n'8'666, de

1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO
3.1. O valor do presentê Íermo dê Contrato e de R$ .. .. .(..... """)'
3.2. Estima-se que o cronograma de desêmbolso será o valor global diluído

mensâlmente de forma equitãtiva alé 31t1A2020. conforme quantitativo solicitado

(sob dêmanda), nos termos da alinea "b", inciso XIV do art 40, da Lei FedeÍel no

8.666/93
3.3. No valor acima estâo incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ê/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, órevidenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administração, frete, seguÍo e outros necessários ao cumprimento integral do objeto

da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - OOTAçÀO ORÇAMENTÁRIA
4.í. As despesas deconenteg desta contratagão estão programadâs.em dotação

árçamentária própria, prevista no orçamento do câmara, para o exercicio de 2020'

na classificação abaixo:

01 031 0020 1030 0000
4.4 gO,52,OO. EQIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5. CLÁUSULA OUINTA _ PAGAMENÍO- ii. o pag"r.nto 
"erá 

feito pela Câmara Municipal de São Bernardo/MA, em moedâ

"oil."ni" 
i""ionrt, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da

ôóntr"t"d" 
" 

o"ol.."rá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recêbimento

deÍinitivo do material, mediantê a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5-í.í. A CONTRATADA deverá protocolar na sede destâ Câmara a solicitação de

óaôamen1ó, assinaoa e caÍimbada pelo repre§entante legal da empresa em papel

[miiaoo, 
"ônt"noo 

o no do processo licitatório, as inÍormações para crédito em

conta conente como: nome e nÚmero do Banco, nome e número da Agência e

número da conta anexando a Nota Fiscel devidamente atêsta' emilidâ sem

i"iui", ", 
r"t,,0", legível, juntamente com cópia do contrato, cópia de nota de

"ap"nho "o.o 
também as demais certidões atualizadas: Certificado de

neôutariaaae de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'

ceíioao de Débitos Tiabalhastas - CNDT, certidão Negativa de Débito junto à

/8

FABRICÂNÍE
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Tributos Federais e à Divida Ativa da União, êxpedida por órgáos da Secretaria
da Rêceita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e
certadóes negetives de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda
do Estado e do Município.

5.2. Como condiçáo para Administraçâo efetuat o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitaçào,
5.3, O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perÍeito
desempenho do matêrial Íornecido, câbendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilizaçâo do referido material;
5.4. A nota Íiscâl/fatura deverá ser emitida peta própriâ Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas fiscais/Íaturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamênte na contâ corrente da Contratâda, junto ao
Bânco _, agênciâ no _t e contâ corrente no

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÔES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6,2. Eventuais alteraçÕes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n"
8.666, de 1993.
6.3..A CONTMTADA é obrigadâ a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressóes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vlnte e
cinco por cento) do valor inicial atualizedo do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderâo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado
do contrato.

7- cLÁusuLA sÉTtMA - ENTREGA E REcEBtMENTo Do oBJETo
7.í. O prazo de entrega e montagem do objeto deverá ser realizado em até 30
(trinta) dias, e dar-se-á em única etapa, mediante emissâo de ordem de
fornecimento emíido pela mesma, durante o período de vigéncia do contrato que
seá alé 3111212020, a contar da data de sua assinatura.
7.í.1. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na
sede da Câmara Municipat de Sâo Bernârdo - MA, tocalizada na Av. João )« t,
S/N, BaiÍro Centro, São Bemardo/MA, CEp 65.398-000, aos cuidados do
Supervisor do setor competentê de Segunda a Sêxta das 8:OOhs às i3:OOhs.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aqueles previstas no
Termo de Reíerência, documênto integrante deste contrato.

8. cLAúsuLA otrAvA , FtscALtzAÇÃo
8.í.A fiscalizaÉo da execução do objeto será efetuada por Representânte
designado pela CONTRATANTE.

9. cLÁusuLA NoNA - oBRtGAçÕES DA coNTRATANTE E DA CoNTRATÂDA
9.1. As obrigaçôes da CONTMTANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de ReÍerência.

i0. cLÁusuLA DÉctMA- sANÇôES ADM|NtsrRATtvAs

Previdêncaa Social - CND, Certidâo Conjunta Negativâ de Débitos Retativos a

,,@
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Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1 1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidâs

em decorrência da contratação;
1O.1.2 ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;
10.1 3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comportâr-se de modo inidôneo:
10.1.5 cometer Íraude fiscal;
10.1.6 náo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sançôes:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que náo
acârretem prejuízos sagnificâtivos parâ a Contratante;

10.3 multa moratória de 0,3o/o (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustiÍicado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
anadimplemento, observando o timate 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 inexêcuçáo parcjal, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadjmplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgâo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administrâçáo públicâ opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 ampêdimento de ticitar e contratar com a Câmara Municipal de São
Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistêma de
Cadastro PÍóprio da CAMAM 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
puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4--- TamÉm ficam sujêitas às penatidades do art. 87, l elVdaLeino8.666,
de 1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação deÍinitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da
licitação;

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Leino 8.666, de 1993 e da

10.4.3 dêmonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administraçâo em virtude de atos ilícitos pratacados.105 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar_sê_á em

processo administratrvo qLte assegurará o contraditório e a ampla deÍesa á
Contratada. observando-se o procedimento previsto na Lei no 9.666. de ,l993
10.6 A autoridade competente, na aphcação das sançôes, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, ocaráter educaiivo da pena, bem
como o dano causado à AdmanistÍaçâo, observado o principio da proporcionalidade.
1-0 | Âs penalrdedes seÍão obíigatoriamente rêgiakadas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÁMARÁ

ilW
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í1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃo
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n.8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
ârt 80 da mesma Lei. sem prejuizo das sançôes aplicáveis.
11 2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitaçáo êxigados na licitação original; sejam mantidâs as demais
cláusulas e condiçôes do contrato; não haja prejuízo à execuçáo do objeto pactuado
e hâja a anuência expressa da Administração à continuidade do contiato.11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampta deÍesa.11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso de
rescisáo administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666. de 1993.'l,1.5 O termo de rescisão será precedido de Relalóno indicátivo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

1í.5.1. Belenço dos eventos contratuâis iá cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11 ?? Retação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1 1.5.3. lndenizâÇôes e multas.

12. cúusulA DÉctMA SEGUNDA - vEDAçÕEs12.1. E vedado à CONIMTADA:
12.1.1. caucionar ou utitizar este Termo de Contrato para qualquer
operâção financeira;
12.1.2. interromper a execucáo contratuâl sob
rnadrmplemenlo por parte da CONIRATANTE. salvo nos
em lei.
12.1.3. Subcontratar.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEtRA - Dos cAsos oMtssos.13.1- Os casos omissos serão decrdidos pela CONTMTANTE. sequndo as
disposrÇôes conlrdas na Lêi no 8.666. de .1993, na Ler no tO.SZO, ae ZôOZ"e Oãmars
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo âs disposiçóes contidas na Lei no L078, Oe 1SSO _ Côaigo àà ó.iá"" Oo
Consumidor - e normas e prjncipios gerais dos contratos.

cLÁusuLA DÉctMA euaRTA - puBLtcAÇÃo
14 1. lncumbirá à CONTMTANTE próvidenciar a pubticaçáo destê
instrumênto, por eírato, no DiáÍio Oficiat do Estado, no p,".o'piãri"tã-Ã, üi n"
8.666, de 1993.

cúUSULA DÉcITIA QUINTA - FoRo15.1. O Foro para solucionar os litígios que decofferem da execução desteTermo de Contrato será o da Comaica que abrange o Município' de São
Bernardo/MA.

alegaçâo de
câsos previstos

13.

14.

15.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

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

Responsável legal da CONTRAfANTE

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF:
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