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pREGÃo pRESENcTaL No oo3/2020 - cpL

oRGÃO LICITADOR: Câmara Municipâl de são Bernardo/MA

DATA oA sEssÃo púBLtcA: í9/oz2o2o

HORA: 08:00 hs

Pregoeira dâ CâmaÍa Municipal de São Bernardo: RENATA LIIrA FERREIRA

EDITAL

PROC. ADM. N". 001/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Locação de Veículo para utilização
pela Câmara Municipal de São Bernardo.

LOCAL: na sâla da Comissão Permanente de Licitação/Cpl da Càmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 2'Ís-Centro, CEp n. 65.550-000. São
Bêrnardo/MA
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pREGÃo pRESENctAL No oo3/2020 - cpL

EDITAL

PROC. AOit. N.. 00í/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, inscrita no cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/lrA, por intermedio do
Pregoeira da Comissão Permanente de LicitaÉo de Sâo Bernardo, designada pela
Portaria no 021/2019, assinada em 07 de outubro de 2019, e publicâda no átrio
Municipal e DOE no dia '10 de outubro de 2019, leva ao conhecimento dos
interessados que reâlizará licitaÉo na modalidade PREGÂO PRESENCIAL, do tipo
menor preço por ltem, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em
conformadade com o disposto da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n'
3.555, de 8 de agosto de 2000, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
no 8.666, de 21 de junho de '1993, e as e)(igências estabelecidas neste Edital.

A sessão pública de realizaçáo do Pregáo terá inicio às 08:00 hs do
dia 19 de fevêrêiro de 2020, devendo os envelopes, contendo a Propostâ de Preços
e a Documentação de Habilitação para o objeto definido nêste Edital e respectivos
Anexos, ser entregues na COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO-CPL, situada
na Comissão Permanente de Licitação/CPL da Câmara Municipal, localizada na Rua
Conego Nestor no2'1s-Cêntro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, na data e horário
acima mencionados.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por ob,eto a Contrataçâo de pessoa ,uridica para
Locação de Veiculo para uülização pela Câmara irunicipal de Sâo Berna.do,
conforme especificaçóes constantes do Têrmo de Referência - ANEXO l, parte
integrante deste Edital.

1.2. O valú global estimado desta licitaçâo e de R$ 50.72í,00 (cinquenta mil,
setecentos e vintê ê um rêâis).

2. DA PARTICIPAÇÃo

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

2.2. A participacão neste Preqão é EXCLUSIVA a microempresas. empresas de
pequeno portê (conforme Lei Complementar no '123. de í4 de dezembro de 2006.
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nos têrmos do aÉiqo 48. lnciso l. alterado pêle Lei Comolementâr no 147. de 07
de aqosto de 2014). cuio ramo de atividade comoatível com o obiêto licitado e
que atendam a todas as exiqências. inclusive quanto à documentacão e
requisitos mÍnimos de classificacão das propostas. constante deste Edital e
seus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licitação as empresas punidâs, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções que abarquem a Administraçâo pública
lvunicipal pÍescritas no art. 70 da Lei Federal no 10.520102, bem como os incisos lll e
lV do art 87 dâ Lêi Federal no I 666i93

2.4. Não poderáo participar os interessados que se encontrem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissoluçáo, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua Íorma de constituiçáo, empresas estrangeiras que náo
funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidoros públicos
da Câmara Municipel de São Bêrnardo, bem como aqueles que tenham sido
declarâdos inidônêos pera licitâr ou Contratar com â AdministÍaçáo pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar pela Administraçáo Pública da
Câmara Municipal de Sâo Bernardo. (art. 9 da Lei Federal no 8.666/93)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANOO DA ABERTURA DA
SESSÀO PÚBLICÂ

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá cÍedenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulaçáo de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a estê Pregáo Presencial_

3.'1.1. até o inicio do horário da sessáo, o Pregoeiro ou, por delegaÉo deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes leqais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lânces e para a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão,
observando-se ainda que:

a) Não será permitido ao mesmo credenciado representâr mais de um proponente no
mesmo certamet e

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

3 2. O licitante interessado deverá sê apresentar ao pregoeiro ou a equipe de apoio
pâra credenciamento por intermédio 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 dê entrega dos ênvelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com copia do
respectivo documento.

3.2.'1. O credenciamento Íar-se-á por meio dê instrumento público de procuraçâo ou
rnstrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da proposta,
com assinatura reconhecida por Cartório competente, no modelo do ANEXO ll deste
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Edital, com
demais atos

podêres para
pertinentes ao

formular ofertas e lancês de preços e praticar todos os
certame, em nome do proponente.

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

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por aÇôes, acompanhado de documentos de
êleiçôes de seus administaadores, no qual estejam expressos seus poderes para
exercêr diíeitos e assumir obrigaçôes em decorréncia de tal anvestidura;

b) Cópie da Cédula de ldentidade ou outro documento oftcial quê contenha foto do
representante da empresa interessada.

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo pregoeiro, 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 credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cáda Sessão pública realizada.

3.7. E facultada a apresentaçâo do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documento somente impedirá que o representante da lacitante se manifeste ou
responda pela representada durante o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do crêdenciamento ne Íorma de que trata o subitêm 3.i, devendo
comprovar esta qualidade através de cópiâs dos documentos indicados nos subitem
3.3 alineas "a" ê "b".

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

3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaraçâo, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 30 da Lei ComplemenlaÍ n'. 14712014, no caso de
microempresa ou emprêsa dê pequeno porte e também para as cooperativas,
conforme modelo constate do Anêxo ll deste Edital. A não entrega da referida
Declaraçáo indicará quê a licitante optou por náo utilizar os benetícios previstos na Lei
Complementar no.'t4712014.

3.10.1. As [IElEPP/COOP deverão comprovaÍ a declaraçâo do item anteraor, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a Certidão de Enquadramento como Microempresa ou
Empresa dê Pequeno Porte, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n" 123, de 14/1212006. emitida nos termos do art. 8" da lnstrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n' 103, de
3010412001, pelo Registro competente para a inscÍição do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pêrtencentes a esta categoria empresarial.

lllft
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3 11 . Os Licitantes deverão apresentar a declaração exigida no item 7.3.6.

312 Da Ordem dos PÍocêdimentos

3.12.1. A sessáo do certame observará os seguintes procedimentos:
á) Credenciamento;
b) Abêrturâ de Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d) Julgâmênto, Classificação das propostas de preeos e Fase dê Lances:
e) Do beneficio às mic.oempresas e empresas de pequeno porte
f) Fase de habilitação
g) Fase Recursal
h) Dâ Adequação da Proposta de preço

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4 1. Â Propostâ de Preços e os Documentos de Hâbilitação deverão ser apresentadospessoalmentê pelo representante crêdenciado, no local, dia e Àora ac,r"
mencionados, em 02 (dots) envelopês opâcos, distintos, devidamente Íechados eruoncaoos no techo ê contendo em suas pa(es externas e frontais, em cãracteres
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres;

ENVELOPE NO O1

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL N' OO3/2020
oRGAO Lt_C|TAOOR: COMISSÃO pERMANENTE DE LIC|TAçÃO _ CpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
OAÍ Ai 19lO2l2O2O
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N' OO3/2020
ORGAO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATAi 1910212020
NOME DA EMPRESA LICITANTE

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

1:9^.ltó-r-; entrega dos envetopes, aquele indicado como ,,DOCUiúENTOS 
DEHABILITAÇAO' será rubricado peto pÍegoeiro, equipe de apoio 

" oi i.pÊ".nt"nt."
credenciados das licitantes.

4í. Os envelopes deverão conter, obngatonamente, a documentaçâo em original ou
:::]: fr:ri11",lc autenircada por.carrório competente o, ú 

"ãÀriàoi 
ã" CÉr- f"tevrnte ê quatro horas antês da reelização do cêÍame) ou publicaçâo em órgáo da

imprensa oíicial.
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4.5. As propostas que náo atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defejtos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassificadas.

4 6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declarâçáo expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislâção que rege a maténa e ao
presente Edital de Prêgão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA OE PREçOS

51. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressôes
lécnicas de uso corrente, sem emendas, Íasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as Íolhas pelo representente legaldo licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentaçáo obrigatória:

â) Número do Pregâo, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contâto, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agéncia e
conta corrente para fins de pagamento;

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

c) Desorição complêta do objeto da presênte licitaçáo, com indicâção do LOTE e ITEM
cotados, em conformidade com as especificações do Termo de R;ferência - ANEXO
I deste Edital:

d) Preço unitá.io e o valor total da proposta. Nos preços propostos deveráo estar
ancluídos, alêm do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer naturêza e todes as despesas, diretas ou indiíetas. relacionadas
com â exêcuçáo do objeto da prêsentê licitâçãoi

0 Prazo de validadê da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão de abêrtura dos Envelopes,

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

g.1) Após a solicitaÇáo de fornecimento, e CONTRATADA devêrá procedêr a entrege
dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 0S (cinco) diãs
consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor
solicitedo

5.2. Não será admitida cotaçáo distinta prevista neste Edital.

,\lpEa@ô:iãf&a--
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5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável
5.4. A apresentaçáo da Proposta implicará na plena aceitaçáo, por parte do licitante,
das condiçóes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta Íicará sujeito âs penalidades do OecÍeto
Fedêrâ1.

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, §erão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços
ser Íoínecrdos sem quarsquer ônus adrcionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Sêráo prociamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que âpresentarem as propostas
de mênor pÍêço por ltem e todas aquelas apresentadas com preços ate í0% (dez
por cento) superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.2. Ouando náo forem identificadas, no minimo, trés propostas escíites com preços
em conformidede com o dêfinido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o oÍdenamento
das melhores oÍertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer
que sejâm os valoÍes oÍertados, conforme o disposto no Decreto Federal.

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

6 4. Não poderá haver desistência dos lancês ofertados.

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

6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empreaas de
pêqueno porte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocâda, devêndo eslas proponentes ser
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última ofêrta, 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 â empresa de pequêno porte mais bem classiÍicada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do pÍimerro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contrataçáo, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregãoi

ll,E
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6.6 3 Não sendo vencedorâ a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na Íorma da subcondiçáo anterior, o pregoeiro convocará os
hcitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situaçâo descrita nesta
condiçáo, na ordem classiÍicatória, para o exercício do mesmo direitoi

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, definjndo e convocando automâticamente a
vencedora para apresentaçâo da oferta final do desempate;

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

6 6.6. Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
hcitatório correrá seu curso normal.

a Íase de lances. será encenada a etapa com
ofertas êxclusivamentê Delo critério de menor Drcco poa ltêm.

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

6.9 Sendo aceitável a oferta, será veriÍicado o atendimento pelo proponente de todâs
as exigências editalícias, para eÍeito de habilitação. Caso contrário o pregoeiro
êxâminará as ofertas subseqüentes, na ordêm de classaficaçáo, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital. sendo o
rêspectivo proponente declarado vencêdor nesse fâse

6.10. Veriíicando-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, predomtnarão os últjmos, indepenientemente de
consulta ao licitante.

6 11 Caso tenha ocorrido lânce, e proposte de preços, ejustade êo lance finel, deverá
ser protocolada na CPL da Câmara, no pÍazo de 48 (querenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.

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

6.12 2 Náo atenderem às exigências do prêsente Edital e seus Anexos;

6123 Forem omissâs ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamênto;

6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que náo venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de

t)w
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613. Se a proposta escrita de M€nor preço náo for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitaçáo da licitante que tiver formulado tât proposta,
na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda às condiçóes deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamentê com a licitante detentora da propostâ
de menoÍ preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço

6.15. Da reunião lavraÊse-á ata circunstancaada, na qual serâo registradas as
ocorrências relevantes e quê, ao fanal, será assinada pêlo pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos pÍoponentes presentes.

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

documentação que comprove que
mercado.

os cu§tos sáo coerentes com os praticados no

6.16.1. Os documentos poderão ser rêmetidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia
pelo Pregoeiro

âutenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido

6.'16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam soticitados, deverão ser
encaminhados ao órgâo licitante.

616.3. O licitante que abandonar o certamê, deixando de enviar a documêntaçáo
indicada nesta seçáo, será desclassificado e sujeiter-se-á às sanções previstas neste
Edital.

6.'16.4. O PregoeÍo poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total oÍertado for acêitável, mas os preços
unitáÍios que compôem necessitem de alustes aos valores estimados pelo óhGÂO
LICITANTE. O ajuste da proposta nâo podêrá implicar aumento do seu vàlor global.

6'16.5. Será desclassificada a proposta que náo corrigir ou não justiÍicar eventuais
irregularidades apontadas peto Pregoetro.

6.16.6. No caso de licitaçáo por lotes ou itens será permitida a alteração de preços
unitários pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisáo em lote; ou itens)

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

b) A possibilidade de negociaçáo com o proponente vencedor visando a redução de
preÇos unitários, para qualquer um dos itens individualmêntê: e
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c) Para flns do disposto nestê inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos ilens da proposta, multiplicados por suas respeclivas
quantidades.

7. DA HABTLTTAÇÃo Dos LtctTANTES

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) vta, em
envelope devidamênte Íechado e rubricado no fecho, identificado conforme o jndicado
no item 4.í deste Edital.

7.1.í. As declaraçôes e outÍos documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identiticação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.

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

7.3. A participaçâo no presente procedimento licitatório Íequer a apresentâçâo de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

7.3.1. Habilitaçâo Juridica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

a) prova de registro comercial, no caso dê êmpresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresaflats e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleiçâo de seus
atuais administradores;

c) no caso de Sociedades simples o eto constitutivo inscrito no Certório Civil (Registro
Civil des Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Titulos e Documentos)
âcompenhado da prova de DiretoÍrâ em exercicio,

d) decreto de autorizagão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização para Íuncionamento expedido
pelo órgâo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.2. Regularidad€ Fiscal, que será comprovâda mediante a apresentaÇáo dos
seguintes documentos:

a) Prove de lnscrição no Cadastro Nacionel d6 possoa Jurídica (CNpJ);

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

,,tl^§
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7.32.1. Prcva de regularidade perante a Fazênda Federal Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Fêderal: apresentação de Ceúidáo Conjunta Negativa de Débitos retativos
a TÍrbutos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com
eíeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasit (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclustve, as
contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do pârágrâfo único, do art. 11, da Lêi
n'8.2'12, de 1991;

a.1) O licitante poderá, em substituição â certidão menctonada na alínea c.1,
apresentar as seguintes certidÕes coniuntâmente, desde que tenham sido expedjdas
até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo de validade nelas
indicados: Certidáo Negetiva de Débito ou a Certidáo positiva com efeito negativo
refêrente à Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Sêcretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e a Certidáo Conjunta Negativa de Débitos relativos â
Tributos Federaas e à Divida Ativa da União, ou Certidão Conjunta positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e procuradoria-
Geralda Fazendâ Nacional (PGFN);

b) Fazenda Estadual: apresentaçâo da Certidáo Negativa de Debitos (e debitos em
dívida ativa), ou Certidáo Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre
Operações relativas à Circulação de l\,Iercadorias e sobre prestações de Serviços de
Transportê lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedidà pela
Secretariâ de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidáo comprobatória de que o
licitante, em razâo do objeto social, está isento de inscriçáo estadual;

c) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em
dívida ativa), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do lmposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

d) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF;

ê) Prova de inexistência de débitos inâdimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certadão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos eÍeitos da CNDT.

7 3.3. As microempresas e empÍesas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regulâridade Íiscal relacionadas
no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponênte for declarado o vencedor do cêrtâme, prorrogávêl por iguâl período, a
critério da administraçâo pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissâo de eventuais certidôes negativas ou positivas
com efeito de certidâo negativa (art. 42, §1o, LC 123106).

7.3.3.1. Este beneficio será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto no subitem 3.í0 deste edital.
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7.3.3.2. A nâo-regularização da documentação, no prazo previsto neste itêm 7.3.3,
implicará êm decâdência do direito à contrataçáo, bem como a aplicação da
suspensáo de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois)
ânos, sendo Íacultado â AdministraÇão convocaÍ os licitantes remanescentes, na
ordem de classilicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaÇáo.

7 3.4 Qualificaçáo Econômico-Finenceira, que será comprovada mediante a
âpresentaçáo dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já
êxigiveis e apresentados na forma dâ lei, vêdados a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, êm quê êstejam registrados os valorês do ativo circulante (AC) e
do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lLC)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a 1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um ('1,0) em qualquer dos
indices reÍeridos acima, deverâo comprovar o capital inimo ou paÍimônio líquido
igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação.

a 2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art.
18 da LC 12312006 clc art. 1.179, § 2" CC) e as Micro e Pequenas Empresas que
propuserem habilitação em licitaçóes cujo os objetos sejam para o fornecimento para
pronta entrega ou para locação de materiais (aÍt. 30 do Decreto Federal no
6 .204t2001\ .

a 3) As empresas com menos de um exercício flnanceiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante â apresentaçâo do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Dêmonstração 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 patramonlal e
demonstraçôes contábeis assim apresentadosl

L Publicados em Diário Oficial oul
ll Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll. Registrados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou:
lV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercialda sede ou
domicílio da licitante, na forma da tN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 10 de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de AbeÍtura e de Encerramento. euando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, Íica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.
V Sistema Público de Escrituração Dtgital - Spêd - Contábit (Decreto Federat no
6 02212001); nos termos do art. 20 da lnstÍuÇáo Normatrva RFB no 797l2OOí. devendo
âpresentar refeÍidos documentos, devidamente assinados, na Íorma do s So do art. 1O
da lnstrução Normativa DNRC n. 107/2008.
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b) Certidâo Nêgâtiva de Falância ou Concordatâ (Recuperaçâo Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data náo
excedente a 60 (sessenta) dias de antecêdência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicâs de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis
com o objeto deste pregão.

7.3.6. Declaração Uniticada que constârá:

a) Declâração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis ânos em qualquer trabelho, sâlvo
na condição de aprendiz, a pariir de quatorze anos, de conÍormidade com o disposto
na da Lei Federal no 8.6ô6/93, nos termos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste certame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.

c) Declaração de elaboração independente de proposta.

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

7 4. A apresentaçáo do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.í ("a", "b", "c" e "d") e 7.3.2 (,,a,'e ,,b,,).

7 5. Não haverá apresentação de amostra prévia ao contrato.

7 6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaÉo de documentos em
substituiçáo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

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

7 8. Sob pena de inabilitaçâo, os documentos apresentados deverão estar em nome
do licitante, com indicaÉo do número de inscriÉo no CNPJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeirâ deveÍão ser entreguês
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e tamtÉm devidamente consularizados ou Íegistrados no cartório de
títulos e documentos.

7.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
tembém

t#l-
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deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
titulos e documentos

7 11 Em se tratando de fllial, os documêntos de habilitaÉo juridica e rêgularidade
fiscal deverão estar em nome da fllial, exceto aquelês que, pela própria natureza, são
emitidos somente em nome da matriz.

7 12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oflcial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.13. O CONTMTANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entreguês em outros setores que náo seja o especiÍicado 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, aquêlês emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7-15. A declaração Íalsa relativa 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 tÍtPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓRtO

8 '1. Qualquer pessoa podêrá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas

8'1.1. A apresentaçáo de impugnaçâo contra o prêsente Edital será processada e
julgada na íorma e nos prazos previstos na legislaçáo, devendo ser entregue
diretamente na COMTSSÃO PERMANENTE DE L|C|TAçÃO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no215-Centro. CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, não tendo efeito
susPensivo.

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

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

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

8.4. A enkêga da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitaçáo, por parte dos interessados, das
condiçóes nele estabelecidas.
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9. DOS RECURSOS

9.'1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao Ílnal da
sessáo pública manifestar, imediata e motivadamente, a intençáo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de reconer.

9.2. A falte de maniÍestaçáo imediata e motivada de intêrpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objêto pelo Pregoeiro ao vencedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitaçáo ou lnabilitação da ljcitante.

9.4. Cientes os dêmâis licitantes dê manifesta intênção de recorrêr por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados â apresentarem contra razóes também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razôes do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imedaata dos autos.

9.5. Qualquer recurso contra a decisáo do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo
legal, na CPL da Câmare, no endeíeço citado no subitem g.i.i, terá efeito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.6. Se não íeconsiderar sua declsão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração do Presidente da Câmarâ Municipal de São Bernardo,
que profeírá decisão deflnitiva antes da homologaçáo do procedimento.

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a rêgularidade dos atos
procedimentais, o Presidentê da Cámara ÍUlunicipal de São Bernardo poderá
homologar êste procedimento licitatório e dêterminâr a contreteÇão com a licitante
vêncedora.

í0. OA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÀO

10.1. Adjudicado o objeto da licitaÇáo à empresa proclamada vencedora, a autoridade
competente, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a
contratação com a licitante vencêdora.

10.2. Após a homologação do resuttado da presente ticitaçáo, a Câmara Ít unicipal de
São Bernardo convocará a empresa adjudacatária para, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, âssinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,

.(
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adaptâdo à proposta vencedora, sob pena de decaar o direito ao serviço, sem prejuízo
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocâção poderá ser pronogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedoía durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justiíicado e aceito pela Administração.

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condiçóes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para
reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos
termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizar em hoÍa e local
previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a oÍerta subsêquente.
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitaçáo do proponente, na ordem
de classificaÉo, e assim sucessivamente, até a apuraÉo de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respeclivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o
objeto do certame.

10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
pÍazo êstabelecido, câracteriza o descumprimento totâl da obrigação assumida,
sujeitando-â as penalidadês legalmente estabelecidas.

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

10.7. A homologação do resultadô desta licitâÉo não implicará em direito à
contrataçáo.

1í. DAS CONDIÇÕES DÉ PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bernardo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscale atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidôês Nêgativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Ceítidão de Regularidadê com a Fazenda Fêderâ1.

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigaçôes em viíude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

,r2. DOS PRAZOS E COND|ÇóES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência até 3í de dezembro
de 2020, contados â partir da assinatura do contrato.

12.2. O p.àzo de execução se dârá de acordo com o Termo de ReÍerência.

12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Câmara l\,ilunicipal de Sáo Bernardo, devendo a solicitaçáo ser
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encaminhada até '15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execução
estipulado.

13. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustiÍicado na exêcução do contrato ou pela inexecução
das condiçôes estabelecidas, ou execução insatisÍatória da prestação do serviço,
êtrâsos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintês
penalidades:

13.'1.1. Advertência por escrito sobre o descumpnmento de contratos e outras
obrigações assumidas e a determinação de adoçáo das necessárias medidas de
correções;

13 1.2. Ít ulta, apllceda nos seguintes limites:

a) 0,3% (três decimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado;

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

13.1 3. Suspensão-temporána para participar em licitaçáo promovldas pela Cámara
Municipal do São Bernardo e rmpedimento de contrataa com a Administ;ação pública
l\runicipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da tei Federat no 8.6ôó/93.

13.1.4. Declaraçâo de inidoneidade parâ participar de licitação e assinar contratos
com a
Administraçâo Pública, pelo prazo prevrsto no tnciso anteÍior ou até que o contrâtado
cumpra as condiçÕes de reabilitaÇão; e/ou

13.1.5. lmpedimento para participar de licitaÇão e assinar contratos
pêlo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão regrstradas no Cadastro Gerat
de Fornecedores dâ Câmara Municipal de Sáo Bernardo:

13.3. Se o vator das multas não Íor pago ou depositado na Conta única do Tesouro.
será automatrcamente descontado de qualquer fatura ou crédito a quê a
CONTRATADA vier a fazer jus.

14. DA DOTÂçÃO ORçAMENTÁRIA

14.1 As despesas com a execuÉo do prêsente Contrato no exercicio de 2O2O
correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:

com o Município
de Fornecedores

,,rg
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Í5. DAs DtspostçÕEs cERAts

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

15.2. E facultado â pregoeiro ou a Autondade Supenor, êm qualquer fase da licitação,
a píomoçâo de diligêncie deshnada a esclarêcer ou complementar a instrução doprocesso, vedada a inctusão posterior de documento ou informação que áeveria
constar no ato da sessáo pública, e ainda.

152_1_ So|citar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnacos
destinados a fundamentar as decisóes:

15 2.2. No lulgamento das propostas e da habilitaçáo,
alterem â substância das propostas, dos documentàs e
despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados e

15.2 3.. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação eproposta,

9-:..-O-1-Ou" 
não conkanem a tegrstação vigente e não comprometam a lisuraICrtaÇao

15.3. QuaÍquer pedido de esclarectmento em relaçáo a eventuais dúvidas nainterpretação do presente Edital e seus Anexos, a"r"ãi", ãn""ã,nnã0"o,-po. 
"a"rto,ao Pregoeiro da comissão permanênte oe t_icitaçao _ ôil Ja ôãÃ-arahunictpardê São Bernardo, por e-mait no ênderêço_ eretronrcà cer sãoo1àlrããáaãriai:.com, ouentÍegue diretamente na pÍópria comrssáo. srtuac,a na Rua conego Nestor n"215-Centro. CEp 6s.550-OOo, São Bernardo/MA. o. iãsr"d" r;;;jia, no-iirano 0".08:00 às í 1:00 horas, obedecidos os seguintes criié;ios:

:]. f-ãg 
serã9 tevadas em consideraçáo pelo pÍegoeiro, quatsquer consuttas, pedtdosou rectamações relativas ao editat que não tenha-m 

"oo 
rà_ri"o"" ãiãõãioors; oiasuters antes da data marcada para recebimento dos envelopes

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbeis quanto ao êd[at, comolâmbém peddos ou consultas ÍoÍmuladas via e-merl

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demaisinteressados que tenham adquirido o presente edital.

15.4. Fica assequrado à Câmere Municipal de São Bernardo, o direito de, nomteresse da Admjnistraçáo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em pane,a presente ticitaÇâo, dando ciência aos participantàs, ,ia ror.màil Éói"-iããa-o-jg"nt".

15 5. Os proponentes sâo resoonsávêis peta fidetidade e tegitimidade das informaçôese dos documentos apresenlados em qualquer fase da licitaÇ-ào

sanar erros ou falhas que não
sue vâlidade jurídica, mediente

da

,/W
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15.6. Não havendo êrpediente ou oconendo qualquer fato superveniente que impeça
a realizaÇão do certame nâ data marcada, a sessâo será automaticamente transferide
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contÍário.

15.7. Na conlagem dos prâzos estabelêcidos neste Edital e seus Anexos, exclulr-se_á
o diâ do início e incluir-se-á o do vencimênto. Só se iniciam ê vencem os prazos em
dias de expediente na Câmara Municipaldê São Bernardo.

15.8- O desatendimento de exigências formais não essenciais náo importará no
aÍastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualiiicaçáo e a
exata comprêensão da sua proposta, durante a realização da sessáo púbiaca de
Pregão.

1í9 O resultãdo desta licitaçáo será comunicado no mesmo dia do lulgamento, seprotêfldo no dte dâ abertura, ou mediante publcaçáo na lmprensa OÍiciá|. 
-

1510 O óRGÃO L|CITANTE poderá revogar a presente lcrtaÇáo, por motrvo de
ll:1":::-!r?1,:9 .* anutá-ta por ilegatrdade. no rodo ou em partà. em quaisquer desuas rases. devtdamenle lust icado dando ciénc;a aos partrctpantes na forma dalegislaçâo vigente.

1 5101. Os licitantes não teráo direito à indenizaÇáo em decorrência da ânutação doprocedimento ricitatório, ressarvado o direito ao coÁtrataoo ae ooá-rÀ ãe iei,Lssarcioopelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato

1511 Os proponentes são responsáveis peta fidetdade e legrttmrdade dasrnformaÇões e dos documentos apresentad"" 
",i 

qr"rqr"r. i"." o" r",i"là,j.'"

l5J2 .A9r_ ^*_t"-:-qmrssos 
apticar-se_áo as demais disposiçóes constantes da Leij-edeíal no 10.520/2002 e subsidrariamente da Lei no 8.666/93

15.í3 A Contratada deve cumôní âs normas de desenvolvimênto sustentáVet (art. 30,Ler Federal no 8.666/93)

15 14. Este edital e seus anêxos estáo à disposição dos interessados na Comassão
l:Tl:l_. q: Licitação - cpL, tocatizada '"" À;" ó;";à; -N;J; 

ni]À_c"ntr.o,cEP. 65.550-000, São Bernardo/MA, de segunda a 
"u*tu_rãiã, 

nã-õaiio- o'"" oe,OOàs '1,1 00 horas. onde poderão ser consuttaáos gratuitamenie àu ãb;àã"'rloirnt" orecolhimenlo da importáncia de Rg 3O,oO «ri,it" r.*i"), i"rri."o" 
-"-rifu"]rrr"n,"

através de Documento de Arrecadaçáo l\,íuniciàal _ DAú.

1515. Ao adquirir o editâ|, o iôteressado deverá declarar o endereço em quê receberánotificaçáo e ainda comunrcer ouelouer mudança postelor sob penâ c,e reputar_sêvalida a notiftcaçâo encaminhac,a ao endereÇo fomecido

15.16. Sáo partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

.dtr-mrn ô:aÊiniã#--

/@



,Ê-

""9
ESÍADO DO MARÀNHÃO

d(
la,'e,{ÇA"ÁR"4 ,UL,\ICIPÁL DE SiO BER\.IRT»O

a\P.l:a: ó29 r), nAl-07
R aCon.*o^-eeor "2ti-Centrn.('[P ói 55A-0AA

§ia lturhaftlo \

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - iilodelo de Declaração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Irinuta do Contrato

ANEXO Vl - Declaraçáo de Confidencaatidade e lmparciatidade

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

.*
í , ,,;..^ )t t :,t) *
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RENATA LIi'A FERREIRÂ

Pregoeira Oíicial
da Câmara lrunicipalde São Bernardo/MA
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ESTÁDo Do M/MNHÃo
CAMÁM MUNtctPÁL DEsÃo BERNÀRDo

ctPJ: 07-1 29 520,MA I _A7

Rua Conego Neslot n'215-Centro, CEP: 65 550-OAO.
São lternanlolit-1

pREGÃo PRESENctAL No 003/2020 - cpL

TERMo oE REFERÊNctA

ANEXO I

01 - OBJETO:

Contratação de pessoa jurídicâ para Locaçáo de Veículo para utitizaçáo peta Câmara
Municipal de São Bêrnardo.

O2 _ JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação visa proporcionar o deslocamento dos membros da Câmara Municipal
em visitas juntos aos diversos povoados pertencentes ao Município, viagens a servrço
do lvlunicipio para reuniões.junto ao Governo do Estado em busca de mélhorias para o
Município, bem como diversas outras atividades a serem desenvolvidas nas mais
diversas regiôes do município.

03 - EsPEcrFtcAçÃo Do oBJETo:

3.1. Os veiculos a serem contratados deverão ter e atender às seguintes
características:

ITEM UNICOi VALOR ÊSTIMADO

4
ITEM*l UNID QTD Unitário

em R§
Totâl

êm R$

i lrpo de Velculo (A) - Velculo dê sêrviço comum
i (popular) modêlo"hatch" ou 'sedan movdo a

gasolinê ou bicombusttvel (gasotina/átcool), com 5
(crnco) portas. capecidade paíê 5 (cinco)

0í passagetÍos. inclutndo o motoflsta. com ar
conc,tctonêdo. vtdros elétíicos. dirêçáo htdraulrce

I ou eletrca cámbio aulomátEo. com atê 02 (dois)
I anos de uso. Equivalentes aos Modelos palio

I 
Gol. Uno. ontx ou Srmrlâr. 

]

mês 11
4.611,00 s0.721,00

VALOR MENSAL ESTIMAOO EM R§: 4.611,00

Pá9 na 21 dê 16



.Jrk\-

ü=tl,\a'
EiE'.E

ESTÁDO DO MARAi\íHiO
CÀMÀRÁ MLiNICIPAL DE SÃO BERNiARDO

CNPJ: 07 629- 52A,A )l-A7
Rua Coneso Nestor n"21s-Cehtro, CI,Ít: 65.550-000

l
VALOR GLOBAL EM s0.721,00

4. DAS OBRIGAçÕES

iI.í. DA CONTRATADA

4.1.2. A contratada deverá apresentar veículo sempre em perfeito estado de
segurança, conservação e limpeza, cabendo ao usuáÍio ou a fiscalização, este
julgamento.

4. í.3. O veículo só poderá se apresentar para serviço com a documentaÉo do veículo
regularizada, sendo que a cópia da mencionada documentação deverá ser entregue à
Câmara Municipal de Sâo Bernardo, para cadastramento dos dados, CertiÍicado de
Registro e Licenciamênto de Veículo, Bilhete de Seguro DPVAT pago e demais
impostos referentes ao veiculo.

4.1.4. Todas as despesas decorrentes da manutenção do (s) veículo (s), tais como,
desgastes devido ao uso ou acidente e substituiçâo de peças e pneus, consertos, etc.,
seráo de inteira responsabilidade da empresa contratada.

4.'1.5. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinaçóes da
Câmara l\runicipal de São Bernardo;

4.1.6. Cumprir os horáraos e todos os trechos do itinerário lixados pela Câmara
[Iunicipal de São Bernardo.

4.1.7. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados a Câmara
lvlunicipâl de São Bemârdo ou a têrceiros por sua culpa ou dolo.

4 1 8. Cumprlí portarias ê Resoluçóes Câmara Municipalde São Bernardo.

4.1.09. Submêter o veiculo a vistorias técnicas quando determinadas pelo órgão de
trânsito.

4.1 10. O veiculo deverá trafegâr sempre com a devida documentaÉo (Seguro
Obrigatório pago, Licenciamento pago, lpVA pago).

4.1.12. Manter o (s) veículo (s) sempre limpos e em condiçôes de segurançal

4.1.13. Cooperar com a fiscalização da CONTMTÂNTE;

4.1.14.Manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço por
outro sempre que se fizer necessárioi

4.1.1,5 Reslonder por si e por seus prepostos, por danos causados Câmara l\runicipal
de São Bernardo ou a terceiros por sua culpa ou dolo, não implicando
corresponsabilidade do PodeÍ Público ou de seus agentes ou prepostos;

,@
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4 1.16. Manter inalterados os preços e condiçóes propostas,

4.1 17. Manter durante todo o período de vigência do contÍato, todas as condiçôes que
ensejaram a sua habilitação na licitação e contrataçáo.

41.18.O contratado deverá apresentar veículo semp.e em perfeito estado de
sêgurança, conservação e limpeza, cabendo ao usuário ou a flscalização, este
julgamento.

4.'1 1 9. Todas as despesas decorrentes da manutenção da Írota, tais como, desgastes
devido ao uso ou acidente e substituição de pêÇas e pnêus, consêrtos, etc.. serâo de
inteira responsabilidade da empresa contratada.

4.2. DA CONTRATANTE

4.2.1. Caberá a Contratante receber, autorizar, supervisionar, conferir e Íiscalizar o
objeto desta licitação, obseÍvado os artigos 67 a 76, da Lei Federat n. B 666/93.

4.2.2. Emitir com antecedência âs Ordens de Seruiços referentê ao presênte contrato:

4.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do sêrviÇo de
transporte desejado;

4.2.4. Prestar informaçóes e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
contratada com relaçâo âo objêto do presente contrato;

4.2.5. Cúmpri pontualmente com todas as obrigaçôes Íinanceiras para com a
Contratada;

4 2.6 Fornecer a qualquer tempo
escrita da. Contratadâ, informaçôes
casos omtssosl

4.2.7. Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedo.a;

4.2 8. Aplicar à ljcitante vêncedora as sançóes admínistrativas previstas na legtstâção
vigente, em caso dê necesstdade,

5. ÂSS|STÊNCtA TÉCNtCA E SUBSITUTçÃO DO VEíCULO LOCADO:

5.1 O veículo locado deverá ser substituido por defeito de qualquer oÍdem, por outro
:iril."l: n1 hipótese de a manutençâo corretiva, que conerií poi conà J" làntr"tro,
1:":,."t:i"," tecnicâ 24h. em oficrna própria ou credenciada), perdurar por mais de 04(qualro) horas segundo avaliaÇão dos Íesponsáveis pêlo conserto ou ;eparo (a) se apane ocorrer no perímetro do municípro dê São Bernardo/MA, a substiiuicão deverá
::-"1,:l^q:1l-" dgi? (duas) horas, a parrrr da notificaÇão _ exctuido destás o tempopara destocamento da base da contratada até o local onde se encontrar o veículo.

págin. 23 dê !A

e com o máximo de presteza, mediante solicitação
adicionais, dinmir dúvidas e orientá-la em todos os

/1,@
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5.2. Se ocorrer em outro municipio, dentro de 04 (quatro) horas - excluído destas o
tempo para deslocamento da base da contratada até o local onde se enconkar o
veícUlo.

6. PRÁZO DA EXECUçÃO DO CONTRATO:

6.1. A utilização do veículo, quando requisitada será a partir da data dâ assinatura do
contrato, com a eÍetiva entrega do veículo à Contratante, até 31 de dezembro de 2020.

7. DO PAGAMENTO

7.1. A Contratada âpresentará mensalmente à Contratante as Notas Fiscais pâra o
ato de atesto, liquidaçáo e pagamento, acompanhada da documentaçâo
comprobatória da reOularidade fiscal da contratadâ

7 2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acoÍdo as respectivas quantidadês do produto
fornecido/serviços prestâdos, com preço unitário e preço totâ|, contendo ainda o
endereço do local de entrega, no caso de fornecimento de produto, devendo, ainda, ter
no verso e o atesto do recebimento dos produtos ou prestação dos serviços.

7.3. A Cámara terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contado da
datâ de recebimento da Nota Fiscal, desde que náo haja Íator impeditivo provocado
pela Contratada.

7.4. Náo serão efetuados quaisquer pagamêntos enquanto perdurar pendente de
liquidaçâo dê obrigações em virtude dê penalidades impostas por inadimplência
contratual.

8. DO CRONOGRAiIIA DE DESEÍI,BoLSo

8.1 O cronograma de desembolso será mensal no valor de Rg _, conforme
quantitativo solicitado, nos teÍmos da alinea "b", inciso XIV do art.40, da Lei Federal no
8.666/93.

,@
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO3/2020 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CÂRTA CREDENCIAL

Câmara irunicipal de Sâo Bernardo
Att.: COMISSÀO PERMANENTE DE LIcITAÇÁo _ cPL

Ref.: PREGÃO N. 003/2020 - CPUCMSB

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n.o _ credenciarnos o Sy.

-, portador da Cl n o e do CPF n'

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

, para nos representar na licitação em reÍerência, com poderes
para formular ofêrtâs, lances de preço, recorrer, rênunciar a recurso e praticar todos os
demâis atos pertínentes ao certame em nome da rêpresentadâ.

Páom 25.r. !a //&
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PREGÃo PRESENcIAL N. oo3/2020 - cPL

ANEXO t

DEcLARAçÃo

REf.: PREGÂO PRESENCIAL NO OO3/2020 - CPL

A empresa ......., inscrata no
intermédio de seu representante legal o (a) S(a) ...........

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

portador (a) da Cl no... .. .. .. .. ... .. . e do CPF n. .... DECLARA, sob
sançôes administrâtivas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.29g
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 2.1 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 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, pêrigoso ou insalubre, e êm qualquer trâbalho menores de .16

(dêzesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXX|ll do Artigo 7. da Constituiçáo Federal
de 1988.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, estâ empresa está exctuída das
vedaÇões constantes na Lei Complêmêntat no. j47t2|j4 e: na presente data, é
considerada:

IVIICROEIIPRESA, conÍorme Lei Complemenlat.p 147 t2014,
EMPRESA DE PEOUENO PORTE, conforme Lei ComptemenlaÍ no 1472014.
COOPEMTIVA, conÍorme artigo 34 da Lei Federat no. 11.4BA12OO7.
Não e ME/EPP/COOP.

Quanto ao pleno conhecimento e atêndimento às êxigências de
habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos OJ naOititaçao,
bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oÍerecado os quais atendem plenâmente âo Edital.

Quanto a inexistância ds fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Fêdêral n.o 8.666/93, que até â presente data nênhum fato o;orreu
que a inabilite a particlpar do PREGÃO em epigrafe, e que contra eta não
existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital e que se submete â todos os seus termos.

a. Oeclara ainda, nos termos do artigo 90, lll, da Lêi Federal n.o g_666/93.
que não possui em seu quadro funcional servidor público ou djrigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9o, I e ll, da Lei Federal n.o
8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

as
do

3)

4)

lry



,it1
L,l

ESTÁI'O DO MARANHÃO
CÀMA*À MI]NICIPÀL DE SÃO BER,'ÁRDO

( \t'.t t)t'-ó79 i)a anal-n;
Ruo Canaso l\'estot') l 5 Centro, ( l:1,: 65.550-000

S.io llina l. \t1

5) Quanto a êlaboraçâó independênte de proposta:

a) A proposta anexa foi elaboreda de maneira independente (pelo licitante), e que
o contêúdo da proposta anexa náo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, djscutido com ou recebido de qualquer outro
participante potêncial ou dê fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intençâo dê apresentar a proposta anexa não foi informâda a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potêncial ou de fâto da (identificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com quelquer outro particjpânte
potencial ou de fato da (identifacação da ticitaçâo) antes da adjudicação do
objeto da referida ticitação;

ê) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em pârte, direta ou
indirêtamente, jôformado a, discutido com ou recebido de quaiquer integrante

- de (órgão licitante) ântes da abertura oficial das propostas;
f) Quê está plenamente ciente do têor e da extensào desta declaração e que

detém plenos poderes e informaÇôes para Íirmá-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Iobseruaçâo: em caso afirmativo, assinalat a ressalva acima: Esa declaracào deverá
ser enilida em papel que identrlique o orgào 1ou empresd emissõrl

"r*." .,/Ç-
t/t tt ,(
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ANEXO IV

ÍIIOOELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
cÂMARA MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo /MA
Rua do Norte, no 140, Centro, CEP n" 65.430-000, São Bêmardo - MA

ATT COMISSÃO PERIUANENTE DE LICITAÇÂO - CPL
Rua do Noítê, no 140, Cêntro, CEP n'65.430-000, São Bernardo - MA

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO OO3/2020 - CPL

Prezados Senhores,

PREGÃO PRESENCIAL NO OO3/2020 - CPL

Submetemos à apreciação de V. Sa
assumindo inteira responsabilidade pelo
estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RÁZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJI
TELEFONgFAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

proposta nos termos descritos abaixo,
seu teor e as demars obrigaçôes

VALOR ESTIMADO

Tipo de Velculo: (A) - VeÍculo de seÍviço comum
(popular), modelo"hatch" ou "sedan",movido a
gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool), com 5
(cinco) portas, capacidade para 5 (cinco)
passâgeiros, incluindo o motorista, com ar
condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica
ou elétrica, cámbio automático, com até 02 (dois)
anos dê uso- Equivalentes aos l\4odelos: Palio,
Gol, Uno, onix ou Similãr

VALOR MENSAL ESTIMAOO EM R$:

mês 11

VALOR GLOBAL EM R$:

,M
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2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAÇOES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

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

qualificaçáo)

L
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pREGÃo pRESENctAL N. oo3/2020 - cpL

portador do CPF no eRGno
simplesmente CONTRÂTANTE, e a emprêsâ

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO N. _/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM a GÂMARA MUNtctpAL DE
SÃoBERNARDoEAEMPRESA
.....;.........-...-......-.. PARA LocAÇÃo oE
VEICULO INTERESSE DA CAMARA
MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo/MA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/i]!A. inscrita no Cadastro Nacionat de
Pêssoas Jurídacas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no21s-Centro, CEP] 65.550-000, Sâo Bernardo/MA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, bÍasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,

, doravante denominada
inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurjdica - CNPJ do irinistério da Fazenda sob o no_
estabelecida (inserir enderêço completo), neste ato denominada CONTRATADA,
representada por (inserir o cargo), senho(a) (qualificeção do signetário do
contrato), inscrito no Câdastro de Pessoa Física - CPF, sob o_, portador do R.G.
n'_de acordo com a .epresentação legal que lhe é outoÍgada por _(insêrir
qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEi,
celebraí o presente ContÍato decorrente da licitaçâo na modalldade Pregão
Presencial n.'003/2020/CPL e do Procêsso Administrativo n.' 00í/2020, com
fundamento da Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n' 10.520, de '17 de julho
de 2002 e na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de DeÍesa do Consumidor, mediante es
seguintes cláusulas e condiÇôes:

i. cLÁusuLA PRTMETRA - oBJETo

l.'1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contrataçáo de pessoa iuridica
para Locação de Veículo para utilização pela Câmara Municipal de São
Bernardo, conforme especificaçôes e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
inskumenlo independênte de lranscnçáo

'1.2. DiscriminaÇão do objeto

trw
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ITÉM UNICO: VALOR ESTIMADO

N"
ITEM UNID QTD Unitário

em R$
Íotal

em R§

t,
I

Trpo de Veículo: (A) - Veículo de servço comum

ipopular), modelo hatch' ou "sêdan",movido a
gasolinâ ou bicombustÍvel (gãsolina/álcool), com 5
(cinco) portas, câpacidade pâra 5 (cinco)
passagêiros, incluindo o motoristâ, com ar
condicionado, vidros êlétricos, direçâo hidráulica
ou elétricá, cámbio automático, com até 02 (dois)
anos de uso. Equivalentes aos Modelos: Palio,
Gol, Uno, onix ou Simrlar

mês

VALOR MENSAL ESTIiTADO EM R§:

VALOR GLOBAL EM R$:

cLÁusuLA SEGUNDA - Do vALoR CoNTRATUAL

2 1 O valor do presente contrato é de R$ estando inclusos todas

as despesas que resultem no custo do fornecimento, tais como impostos, taxas,

transportes, sêguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e quaisquêr outres

despesas, que incidirem no fornecimento d(s) produto(s)

2 2. O cronograma de desembolso será realizado mensalmente no valor de RS

'b". inciso XIV do art. 40, da Lei Fêderal no 8.666/93.

2 3. O preço pelo qual está sendo contratado o objeto deste ajuste será flxo e

irreajustável.

cúusuLA TERCEtRA - oAs oBRIGAÇoES DA coNTRATAoA

3.1 A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, de acordo com as

determinâcôes contidas no Projeto Básico, ANEXO I do Pregão no OO3l2o2O -
cpucÂuÂna e oa proposta vencedora, que integram este Contrato independente de

transcriçáo.

3.2. Constituem ainda obrigaçôes da cONTRATADA:

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de âcordo com as determinaçôes da

Câmara.

b) Cumprir os horários e todos os trechos do itinerário fixados pela Câmara.

ilw
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c) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados a Câmara ou a
terceiros por sua culpa ou dolo.

d) Cumprir portarias e ResoluçÕes da Câmara.

e) Submeter os veículos a vistorias técnicas quando determinadas pelo óÍgão de
tíansito município.

0 Os veículos dêvêrão trafeger sempre com a devida documentação (Seguro
Obrigatório pago, Licenciamento pago, IPVA pago).

q) lvlanter os veiculos sempre limpos e em condiçóes de segurança.

h) Cooperar com a Íiscalização da CONTMTANTE.

i) lManter o serviço em funcionamento, substituindo o veiculo em serviço por outro
sempre que se fizer necessário.

j) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Municipio ou a
terceiros por sua culpa ou dolo.

k) Comunicar a Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede
o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo de entrega previsto.

3.3. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para entrega dos
documentos atualizados à Câmâra quando esta formalizar o pedido.

3.4. Caso o(s) não corresponda ao exagado no Edital, a CONTRATADA deverá
providenciar, no prazo de atê 05 (cinco) dias úteis, a sua substituiÉo, visando ao
atendimento das especificâçóes, sem prejuizo da possibilidadê da incidência das
sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lêi 8.078/90), garantido o contrâditório e a ampla deíesa.

CLÁUSULA QUARTA . DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE:

4.1. O CONTRATANTE fica obrigado ai

a) Acompanhar e flscalizar a êxecução do objeto do ContÍato, sob os aspectos
quantitativos e qualitativo, anolando em registro próprio as fâlhas detectadas ê
comunicando as ocorrências de qualquer fatos que, a seu critério, exúam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATAOA, de acoÍdo com as condiçôes de preço e
prazo estabelecidos neste Contrato;

c) Designar Gestor pâra acompanhar e fiscalizar o Contrato;

,jfu
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d) Proporcionar todâs as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
os trabalhos dentro das normas do contrato.

cLÁusuLA eurNTA - Do cESToR Do coNTRÂTo

5.1. A Presidênciã da Câmara Municipal, designará o gestor do contrato, que sera o
rêsponsável pelo acompanhamento/supervisão do Íiel cumprimento do objeto
contÍatual, e adotará todas âs providências cabíveis e necessárias para a
manutenção da regularização na prestação dos serviços credenciados.

5.1.1. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execuÇão do contrato, detêrminândo o que for necessáno à
regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2. As decisôes e providências que ultrapassarem a competêôcia do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a âdoçâo das
medidas convenientes.

5.3 O acompanhamênto, o controlê, a fiscalização e avaliação de que trata este
itêm nâo êxcluem a responsâbiladade da Contratada ê nem confeÍê à ContÍatante
responsabilidade solidária, inclusive perantê têrcêiros, por quaisquer irregulaÍidâdês
ou danos na execuçâo dos serviços contratados.

5.4. A CONTMTANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o
Editalque o originou

cLÁusuLA sExrA - Dos pRAzos E coNDrçoEs oo coNÍRATo

6.1. O Prazo de vigência do Contrato seÍá até 3í de dezêmbro de 2020, contados
da data de sua assinatura, podendo ser pÍonogado de comum acordo entre as
partes nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo seu prazo de execução de
acordo com as especificaÇôês do Termo de Referência (Anexo l).

cLÁusuLA sÉrMA - Do PAGAiiENTo

7.'1. Os pagamentos seráo realizados mensalmente de acordo com os serviços
solicitados pelo setor responsável deste órgáo, e devidamente prestados e atestados
pela comissão, ou seja, só seráo pagos os serviços devidamente prestados
independentemente do valor total êmpenhado, mediante a apresentação da Fatura e
Nota Fiscal, atestados pelo setoÍ responsável, acompanhadas das Certidôes
Negativas de Débito quândo da habilitaÇáo.

7.2. O pagamento será mediante crédito bancário eÍetuado na conta corrente da
CONTRATADA no prazo máximo de 30 (tranta) dias â contar da data da apresentaçâo
da Notâ Fiscal devidamente atestada pelo setor rêsponsável da CONTRATANTÊ,

N@
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7 2 1. Os pagâmentos realizados com atraso serão atualizados monetariamente, até a
data de sua liquidação, observâda â variaÇão do IGPM. A título de mora, os
pagamentos poderão ainda ser acrescidos ainda de luros de 0,s(mejo por cento) âo
mês ou frações (pro rata die).

7.2.2. Em caso de irÍegularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

7 3. A CONTRATANTE se resêrva o direito de descontar do pagamento devido à
CONTRATADA os eventuais debitos, inclusive relacionados com multas, danos e
prejUízos contra terceiros.

7.4 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATAOA enquanto houver
pendêncaa de liquidaçáo da obrigação financeiía em virtude de penalidade ou
inadimplência contrâtual, ou ãinda, quando â êmprêsa dêixar de apresêntar os
documentos discriminados no subatem 6.1. Desta clausula.

7 5. PoÍ ocasião do pagamento a CONTRATANTE efetuará as retençóes
determinâdâs em lêi

7.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples e pretenda utitizar-se da
hipótese de não-retençâo prevista no incaso Xl do ârt. 25 da lnstrução Normativa n.o
306/2003 da Secretaria da Receita Federal, deverá apresentar, juntamênte com a
Nota Fiscal, declereção nos moldes preconizados no art. 26 daquêle regulamento.

7.7. Os preços Íirmados neste Contrato não serão fixos e irreajustáveis consoante
dispôe a Lei.

cLÁusuLA orrava - DA suBcoNTRAçÀo. cESSÀo ou TRANSFERÊNC|A
Dos DrRErros E oBR|GAçÕES CoNTRATUAtS

8.1. A CONTMTADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
contrato, bem como cedê-lo ou transÍeri-lo, no todo ou em parte.

cLÁusuLA NoNA - DA ALTERÂÇÀo DA QUANT|DADE Dos oBJETos
CONTRATADOS

9.1. A CONTMTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
acréscimos ou supressôes que sê fizêÍem necessários ao
da CONTMTANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por
do contrato.

condições contratadas, os
objêto, a critério exclusivo
cento) do valor atualizado

9.2. Eventual alteraçâo será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo
âo presente contrato, respeitadas as dasposiçôes da Lei Federal n.8.666/93.

cLÁusuLA oÉcrMA - Do tNAD|MPLEMENÍo E sANÇÕES
10.1. Em caso de atraso injustificado na prestação do sêrviço ou pela inexecução
das condiÇôes êstabelecidas, ou execução insatisfâtória do serviço, atrasos, omtssões
e outrâs Íalhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades:

?}W
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10'1.1. Advertência por escrito sobÍe o descumprimento de contratos e outras
obrigaçôes assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de
correçôes;

10.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:

a) 0,3% (kês décimos por cento) por dia, até o 30 (t.ige§imo) dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento não realizadoi

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento náo realizado, no caso superior
a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisáo do contrato.

'10.1.3. Suspênsão temporáriâ para participar em licitação promovidas pela

PMAAP/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos nos têrmos da lei n'10.520/2002 ê do Decreto Estadual no

24.629. atl.20.

10 1 4. lmpêdimento de lrcrtar e contratar com a cÂmARA MUNCIPAL OE SÃO
BERNARDO caso a contratada descumpra as condiçôes estabelecidas neste Edital,

apresente declaração falsa, não mantenha a Proposta, enseje o retardamento de

execução do objeto contratado, falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se

de modo inidôneo ou cometa Íraude fiscal, pelo prazo de atê cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniÉo ou até que sêja promovida a

reabilitação perânte a própria autoridade que aplicou a penalidade

10.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral

de Fornecedor do Municipio dê São Bernardo.

10.3. Se o valor das multas náo foÍ pago ou depositado nâ Conta Únlca do Tesouro,

sêrá automaticamente descontado dê qualquer fatura ou credito a que a

CONTRATÂDA vier a fazeÍ jus.

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercicio de 2020

correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90 39.00

cLÁusuLl oÉctua sEGUNDA - DA RESGlsÃo coNTRATUAL

12 1. O Contrato podeÍá seí resondrdo.

a) nos casos enumerados nos arts. 77,78 e 79 da Lei n" 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

,r8afiMiaôriffi
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c) judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.

cLÁusuLA DÉcrMA TERcETRA - DAS NoflFrcaçôEs

'131. Qualquer comunicaçáo das partes a respeito do Contrato só produzirá eÍeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivação, náo sendo consideradas comunicâçôes verbais.

cLÁusuLA DÉcrirA eUARTA - DA puBLrcaçÀo

14.1. A CONTRATANTE Íará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial
do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do
art. 61 da Lei n'8.666/93.

cLÁsuLA DÉctMA outNTA- Do FoRo:

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca em que pertenÇa São Bernardo /MA, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim iustas, acertadas e contratadas, após lido e achado conrorme, as
partes, por seus representantês legais, firmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e Íormâ, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas
que também os subscrevem.

São Bernardo - MA, _ de de 2020.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONIMTADA

TÊSTEMUNHAS:

CPF
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