
EDITAL

PROC. AOM. No. 007/20í9

OBJETO: ConkataÉo de pessoa rurídtca para o Ícrnecimento, sob dgmanda. de
materialde expediente de jnteresse da Cámara l\,!unicipal de Sáo BeÍnardo.

^ 
ORGÃO UCITADOR: CámaÍa Municipatde São Bernardo/MA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: í0/04/20í9

HORA: 08:00 hs

LOCAL: na sala da Comissão Permane.te de Licitação/Cpl da CámaÍa Municipâl.
locêlizada nê Rua Conego NestoÍ no 215-Centro. CEp no 65.550-OOO. Sào Bernardo/MA

PRESENCIAL N" OO5/20í9 - CPL

PÍsgooiÍe da Câmsíâ Municipel de Sâo Bêrnâ.do: RENATA LtMA FERREIRA
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PRESÊNCtÂL N" 005/20,t9 - cPL

.<

EDITAL

PROC. ADM. No. 007/2019

A CÁMARÂ MUNtctpAL DE SÁO BERNARoO. rn§,crita no CâdiastÍo
Nacionalde Pessoas Juridicas sob o no 07 629.520/0OO 1-07, sediada na Rua Conego
Nestor n?1s-Centro. CEp 65.550-OOO. Sáo Bernardo/MA. por intermáJ,o oá Éregoôrra
dâ-Comrssão Peímenente de Lrcrtação de São Bernaído. designada pela portaria no
005/2019, âssrnêda-em 25 de Janerro de 2018. e publicâda no átrio Munrcipalno dia t8
c,€ Íêver€iÍo de 2019. teva ao conhec,mento dos inleressados que realizará lacitação na
modatidade. pREcÃo pREsENclAL. do ripo meooí p..çà po, f_oÉ. ãnto-"
descrito neslê Edrlale seus Anexos e em conrormrdade coà oãrsjosto ú Lã ni rO SZO,
de 17 de tdho de 2002. DecÍeto n" 3.5SS. de I Oe agosto Oe 2000. dà fei Corffe.enta,í\' 123. de i4 de dezembro de 2006 da Ler n" ji 488 ae rs oe;rnto ae'ioot. ao
Decreto n" 6.204 de05desáemtrode2001, apticando-se. suOsiàiâriamenre. à f_etn.
8.666, de 21 dê junho de 1993. e as sxigéncras estâbetecidas neste Edital.

- - A sessáo púbtrcâ de reatizâçâo do prêgáo terá inicio âs O8:OO h3 do dLí0 dc affi dê 20í9. dêvendo os envetopes. cont;ndo a eropo.ra o. Éàco" e aDocumentaçào de Habrtitaçáo_para o objeto oetinroo nesre Eonai!iãrlà,u* Ãnu*r",seÍ entíegues na COiflSSÃO PERÍÚANENTE OE LtCtTAÇÀOCpa. ,tir"o" n"comrssáo perma_nenle de Lic açào/cpl da câmara rrrrni"tjár,-roúfãrjà-ã, nuauonego Nestor n"21s-Cêntro. CEp: 65.550-000. São Bernardo/MA, na datA e horá.ioacima mencionados.

I- DO OAJETO

1.í A presente ltcrtaçáo lem por oqeto a Contrataçâo de po3roa.iuiidica gaas otomêcimênto. sob d€rh.nd.; dc m.têríat dê êxp.ái"írt" ó rnt"."i"" áI-ci."r.l,lu_nic-tp.t de sào Bê.nardo, conÍorme especiÍ;caç0"" 
"à"únià" ão r"ão o"ReÍeéneie - ÂNEXO L pan€ intêgíantê deste Editat.

1.2. O valoÍ gtobal esttmado de§ta ticttação é de Rs 2/r.903,g6 (vhte I quatro m ,novecêntos e tÍê3 Íeaia ê oltenta e s€ls cantavos).

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. PaÍtÉDaçào de empresas, cujos râírlos de âlrvrdades seJam compâ,liveis com oobJêto lic[ado e que atendam a tod;s es exrgencras rnctusrve quanto á documenlaçàoe reqúisnos mini.nos de crass,ficação aas propostas _"".,rr. aÁt-Éãit"il ."*

22 .@ mrcroemoresas. emoresas depequêno oorte ÍconÍorme Lei comptementâr no 123. aelfiã?ãlããEiiiããã
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nos tPnr]Os_(g qniqO rlE. lnciso l. atterado pela Lei Comptemêntar nô 147. do 07 de
aÊoslo de 201í), cuio rarqo de atividade comqatívet com o obleto ticitado e oue

,<^.

2.3. Nào serão admrtrdas na hcrtação as empresas puntdas, no ámbito da Administração
Pública. 

-com 
ãs sanções que abêrquem a Adminiskação pública Municipal pr6critas

no art 7o dâ Lei Fêdeíal no 10.520102, bem como os lncisos lll e lV do art g7 da L€i
Federat no 8.66í93

2.4. Náo poderáo partrcipar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
Tlcrlls9 9::redgres drssotu-çáo tiqurdaÉo ou em regrme de consóÍcio. quahueí que
s€Ja SUe loíma de conslttrjrçào, êmpÍesas êstrengerÍâs que não functonem no Í,âjs.empresas que possuam. enke sêus sócios. rêrvidorer priblhor da CãrÍarâ fruÍíclpel
de 3àoBeÍnaÍdo, bem como aquetes quetenham srdo àecErados inidÕneos oaia trqtarou.uon[atar com a Administíação púbhca ou punrdos com suspensáo do dire(o derrc[ar e. contralar petâ Adminirtração pública da Càmara ÍVluniclDat do SãoõêrnaÍoo. (art. I da Lei FedeÍat no E 666/93,

3. 94 R-EPRESENTAÇÃO E OO CREDENCTA ÉNTO OUANOO DA ABERTURA DAsEssÁo PúE _tCA

3.'1. Na Íase de credenciamênlo o inleressado devêrá credenciar_sê e. se for o caso,ôomprovâr a existêncra dos necessários poderes pâÍa íormulaÉo d" piopo"ú" 
" 

p"r"a prática de loclos os demars alos herentes a este pregão CresencAi ' -.__--

3. í.'Í. até o inicjo do horáno da sessâo o pregoei.o ou. por detegaçâo deste, a equpêd6 apoio. procederá ao cíedenciamento aoiri"it"nre" l, àã" iãÊ.ê"iàirj,'r"g""presenlas. comprovando se Íor o caso. a outorga de poderes áe""rsan*-our" 
"ío.ímutãçáo de tances e pera a prárrca de rodo" oi o"r.i" ãià.-irdã;ü;*"rà"obseavando-se arnda que.

a) Não seíá permíido ao mesmo credenciado representar mas de um propoít€nte nomesmo certamet e

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

3 2 O llc{anl€ inleressado deveÍâ se apresenlaÍ ao pregoeúo ou a equtpe de apoEpara credenqamênto lo-ntermálro de seu represenla;te devidame;te m;;rdo de
:rrll:llg q 9 "-encre 

a paÍticipar deste procedrmênlo rrcirátôíio e a rsspondêr porsua rêpíêseniada. devendo, ainda, no ato ;e enkega 0"" 
""""r"ú", 

id-ãiüià"""exibindo a .CâÍteira de tdentidade ou outro documóto 
"qri""Ã"i",-_. iápl o"rêgpectivo documento.

3.2 1. O credenctamenlo íaÊse-â por melo dê rnstrumento públrco de procuraçào ounslrumêrÍto paítrcutaÍ ou poÍ carta Credencrat írrmadâ pêto s,gnarâíi; d;;-ro';stacom âssinatura íeconhecida por CartóÍro competente. no moaetá Oo ff{E)<O l-oesta

atgqdam I togas qs exioêncías. inclueive quanto à documentacáo e Íêouisitos

.:ç2

l
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Edital. com poderes para Íormutar ofertas e Eãce- dãlõfrãllã ma,s
atos pertinente§ ao certamê, em nome do prcponente

3 3..O instrumento de procuraçáo, púbtico ou particutar, ou Cana Credenciâl (ANEXO
ll), deverá estaí acompanhado de cópla dos seguinles documentosj

a) alo constitutjvo, estatuto ou contrato socral em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidâdo. devidamentê íegistrado. em sê fatando de socbdadêB
comeíciais e. no câso de socjedades por açóes, acompenhado de docúaílentos de
eleiçóes de seus âdôinistradores. no quál esteiam expÍêssôs sêus podeíüs paÍa
exercer drreÍtos e assumir obrigaçôes em decoíência de tal investidura;

b) Cópia da Céduta dê tdentadâde ou out.o documeôto oficiât que contênha toto do
,êprêsênlanl€ da emprêsâ inleressada.

3.4. O! docuíientos de dedenciameúo serão coníeridos peto pregoeiío, a cada Sessâo
Pública realizada.

3.5. Após o credenciam€nto, será declarada a abeíura da sessáo e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se anicro ao recebimênto doa envetãpei- 

-

3 6. O credenciamento será coníendo pelo pregoeiro a cada sessão pública reatzada.

3.7. É íacultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A íatta
desso docum€nto somente impedirá que o íepresentante da ticitante se manifese ou
responda pela representâda duíânle o processo ttcitetório

3 E. A licitante quê compâíecer íêpresenlada poÍ seu sócio ou dingente, íica dispensadado crêdonciameôto na forma c,e que lraia o lublt€rÍt 3.1. OerãnOo'àãp.oii estagualídade atraves de cópras dos documentos indicados nos subitêm g-3 atíneaa "e,, e
"b".

33. Náo será adÍnitidâ â garlac,paçào dê dols repíesêÍttar{es para a mesma emoresâ en€m de um mesmo Íepresenlante para mars dê umê empresa.

3.10. Os lrcilânlês deverão ápresenter Ogclaraçào, em separado dos enveloDes. deenquadrcJnento no art 3o da Ler Comptemenla, n; tqzaore Ào ciJã" ÃÉr-õínpr"""ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas, *nforrã-roo"ro
constate do Anexo I deíe Edíat. A não enkega da reÍeíida Dêcta;açeo inO,laãque alicitante optou por não utilizar os beneficios prevtstos na Lei iomplemàntar n..14712014.

3.10.1 As lt EiEPP/COOP deve.ão comprovar a declâração do itêm ântêrior, dêvêôdolÍazer, no caso das À,4ElEPP a Cêrtidão de Enquadramento como inc;;p-ra *Êmprô.á d€ Pêq-uenô portê. somente parâ eÍeiro do disposro nos ârrs. € a l5lâ Leiuompemenlar n" 123. de 1411212006 emitida nos termos do art g" da lnsúuçáON-oÍmaliva do Departâmento Naclonat de negi"rro oo CoÁeráó - 
'ôNnü; 

õs, o"
3OlO4l2OOl - pêlo Regrslro coínpetenle pera a tnscftÉo do Alo Con§ uIlvo ou Coflfatosoclar das proponenies penencêntes a esla categona empresanal.
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3.'! 1. Os Licitantes deverão apresenlâr a declaraçáo exrgidâ no ilem 7 3 6.

3 12. Oa Ordêm dos PÍocedimsntos:

3 12.1. A sêssào do certame observãrá os seguintes procedimentos:
a) Crcdenciamenloi
b) Abêítura da Sêssãô
c) Da ontÍega dos Envelopes
d) Julgamento, Classificação das Píoposias de Píeços e Fase de Lãnces;
e) Do beneficio às microempresas e empresas de pequeno pone
f) Fase de habilitaçáo
g) Fase Recursal
h) Da 

^dequação 
da PÍopôstâ de Píeço

4. DA aPRESENTAçÃo oos Er{vELopES

4.1. A proposta dê Preços e os Documêntos de Hâbilitação deverão ser apresenlados
pessoalmênte pelo íeprêsêntantê credenciâdo, no local, dia e hora acima mencionados,
êm 02 (dois) envelopes opacos, dislintos, devidamente fechados e rubricados no íecho
e contêndo em suas panes extêrnas e frontars. em caractêrês destacados. atém dâ
razão social do licrtante os seguintes dizeres

ENVELOPE NO Oí
PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃo PRESENCTAL No ooí2019
oRGÀo LrctraooR: coMtssÃo pÊRMANENTE oE LtctraçÃo - cpL
LOCAL: SÀO BERNAROO/N'A
DATA:10(Nr2019
NOTÊ DÂ EMPRESÂ UCITA'{TE

ENVELOPE NO 02
OOCUMENToS PARA HABILITAÇÃo
PREGAO PRESENCIAL N' OO5/20í9
oRcÁo LrcrraDoR: coÍrflssÃo PERMANENTE oE LtctrAçÀo - cpL
LOCAL: SÃOaÊR AAOO/MA
DATA: í0104/20í9
I{OTIE DA EMPRESA LICITAflTE

4.2. Não seíá admilida a entÍega de apenas um eôvelope

4.3. Após a enirega dos ênvelopes, aquele indrcado como "DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO' será rubricado pêlo PregoeiÍo. equipe dê âpoio e os Íepresentantes
credenciados das licitantes.

4.4 Os envelopês deveráo conter obngatoriamente. a documêntaçáo em original ou
cópiâ previamente aulenticada poÍ caÍtório competenle ou por servidor da CPL (até



JÊ'

tr':s:
LS?.4lro tto 1t Á fr .t \ jO

( 1!rÀí.i .vt\t(tp. _ DL s.k) aER\:AROo
( \l'.1 t)' n\ i.'ttttt/11-tt-

Âxn í n,.g,r \ií",, .', r t úu,t t I t' ój Jjt) .)ttt
\j ' /r,,{,,i, 1/ I

yinte e qustro hons âni69 da reatizaç@
imprênsa oíicial.

4.5. As propostâs eue não atenderem às exigêncÍas do presentê Ednal ou que Íorem
omissas ou aprcsgntom irregularidades ou dêfeitos capazes de diíicuttar o julgamento,
seaão desclassiÍicâdas.

4.ô. Nâo serâo aÇertas documentaçáo e proposta enviadas via postat ou enkegues em
oulros selores que náo sera o espêciÍlcado no preâmbulo do Êditât

4.7._.lndependentemente de declaíação expíessa. â simples apresentaçâo da p.oposta
implicará a submissào às normas constantes da tegislaçáo que rege a maléria e ao
presênte Edital de Pregão e seus Anexos

5. DA PROPOSÍA DE PREÇOS

5.1- A Píoposla de Preços deverá ser apresêntada em Oí (umâ) viâ. irhpresse em papel
timbrado da licitante. em tíngua ponuguesa salvo quanto às expressôes técnicas de
uso çorente, sêm emendas, rasuras ou enkelinhas, devidarnente datôda, assinada I
rubrbadas lodas âs Íolhas pelo represenlante têgal do licitante proponeniê. com o
seguinle cohteúdo. de apresentaÇão obrgãtória:

a) Número do Pregão. razáo socEl do proponente número do CNPJ/MF, endereço
completo. telêfone, íâx e endereço etelrônico (e-mail) estê úttimo se trouver. para
contato, bem como dados bancários tais como.nome e número do Banco. agénqa e
contia corÍente para íiôs de pagamento;

b) Nome comptelo do rêsponsável pela assinatura do contralo, números clo CpF e
Carteira de ldentidade e cargo na empresa.

c) DescriÉo comptetâ do objeto da pÍesênte licitaçáo. com rndjcaç5o do LOTE e ITEM
colados, em coníormrdade com as especírcaÇôes do Íermo dê áofeÉrcia _ A EXO
I destê Editat:

d) Proço unltá.io e o vâlor total da propo.tá Nos píeços proposios deveíão estâ.
mcluldos, além.do lucío, lodas as despesas e custos, como por exemplo: transpoates.
lnDulos de quatqueÍ natureza e lodas as despesas. darêlas ou indiretas, rglacionadag
com a êxecução do objeto da prêsentê liciiação:

0 Praso de valid.do da proposta: não iníerioí â 30 (trinta) dias. a contaí dâ data da
sessão de âbenurâ dos Envelopes

g) PÍa:o de ôxocução: de acordo com Têrmo de ReÍeréncia

g.í)Após a solicitaçâo de foínêcimento, a CONÍRATADA deverá proceder â entrega
dos iteng constantes na mesma, em sua lotatidade, em até no máxiro OS f,inày Oia"
consêculivos. em uma untca etapa, rndependenlemente do quantitativo e valor
solicilâdô
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5.2. Nâo seÍâ admitida cotação drstinta pÍevista neste Editat

5.3. O preço oíenado permanecerá Íixo e iríeajustável.
5.4. A apresentação da PÍoposta implicârá na plena aceitaÉo. por parie do licitante,
das condições estabelêcidas neste Edital e seus Anexos.

5 5. O licitânte que não manliver sua Proposta ftcará sujetto ás penalidades do Decreto
FedeÍal.

5-6. Ouaisquer lributos. custos e despesas direlos ou indiretos omitidos da propogla ou
incorretemênte colados. seÍão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considêaâdos pleitos de acrésomos. a esse ou qualquer lítulo. devendo os seryiços seí
fom€cidos sêm qua6queÍ ónus adroonats

6. OO JULGA ENTO DAS PROPOSIAS

6.1. Se.ão proclamados pelo Pregoeiro. os liciiantes que apresenta.em as proposas
de mgnor pÍe9o global por LOTE e todas aquêlas aprasentadas com pÍeços até í096
(dêz poÍ cento) suporioÍes. dispostos êm ordem crescente, para quê os Íepresentanteg
lêgais das licitantes participem da etapa de lances vêíbais.

6.2. Ouando náo íorem idenliílcadas. no mintmo três propostas escritas com pÍeços em
coníormidade com o definido no subitêm anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento das
melhoras oíertas, até o máximo de três. colocadas em ordem crescente, quaisquer que
seiam os valores oíertados. coníorme o disposto no Decrelo Fede€l.

6 3 Aos proponentes píoclamados coníorme os sub(ens ânteriores sêrá deda
oporlunidade pâra nova dispula. por meio de lances veíbars e sucessivos. de valores
distintos e decrescentes, pâra a escolha da proposta de menor valor.

6.4. Náo poderá heveí desistência dos lances oíertados

6 5. O 6mpatê entre duas ou mais proposlas de preço será resolvido poÍ soatêio em alo
público, com a participaÉo de todas as laqtantes.

6.6. EncêrÍados os lances. as pÍopottac d9 mlcroêmprcsa e de êmpÍela! do
pequeno poÍtê que se encontrár€m na íarxa até 5% acima do menoí pÍeço sêaão
conaid€Gdas empâtâdâs com a pÍiíneira colocada, devendo êslas proponenles s6Í
convoGrdas na oÍdem de classilicáção. uma na íatta da oút.a, para Íazer uma única e
última ofeÍta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somênle no cãso da proposla inicialmsnte maÉ
bem classificada não ter sido apresentada poí microempresa ou empresâ de pequeno
pone.

6.6 2. A micÍoempaesâ or.r a empresa de pequeno porte mais bem classiÍicâda poderá
apíesêntâí umâ última ofêrta, obruatoriamente iníerior à proposta do paimêiro colocado,

-P.F.,Ôn
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siluaÉo em que. atendidas as exigêncrâs hâbilitatónas e observado o valor estimãd;
pâÍa e conkalação, seíá âdjudicado em seu favor o objeto dêsie pregão;

6 6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresâ de pequeno porte mais bem
classificâda. na foímâ da subcondiçáo anterjor. o pregoelro convocará os licitantes
íemaÍE scentes que poÍventura se enquadrem aa situaÉo descrata nesla condiçâo. na
ordem classrÍicaiória, paÍa o exêrcicio do m€smo direito;

6.64. No caso dê equNalénciâ dos valores apresentâdos pelas macroempÍesâs ou
empl.€sas de pequeno porleque se encontrem no rntervalo estabelecido nesla condição,
o Pregoêiro faÍá um sorteto. dêÍintndo e convocando eutomaticamente a vencedora para
apresentaçáo dâ oferla finâldo desempetei

6.6.5. O interessado que não apresentar píoposta decairá do diíeito previsto na Lei
Complementar no 147120141

6.6.6. Caso nâo haja inleÍessados em exercer o dÍeúo de pÍeÍerência, o procedimonto
liciiatório correÍá seu cuíso noamal.

6.8. O Pregoeiro examrnará â aceitabilidade quanto ao objeto da pÍopostâ com o menor
píeço, coníorme deíinido neste Edital e seus Anexos. dectdindo motryadarnênte a
íêsp€ito e divulgando o resultado do jutgêmênto.

6.9. Sendo aceitávet a oíertá, será veríicado o atendimento peto proponente de todasas exigências edilalicias, paía efeÍto de habititação Cajo contràrio o pregoolro
examinaÍá as oÍeúas subseqüeotes, na ordem de ctassificaçâo. até a apuÍaÇáo de uma
proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Ec,rlat. sendo ó respectivo
pÍoponente declârêdo vencedor nessa fase.

6.10. VerlÍicando-se discoÍdância entre o preÇo unjtário e o totat da propoía
prevaleceÍá o primeiro, sendo conigido o preço totâ|. ocorrendo divergência entrê os
valores numédcos e os po. exlenso. predominaráo os últimos indepeÍidêntementê de
consulta ao licitante

6 1'1. Casolenha ocoríido lance, a proposta de preços. ajustada ao tance íinal, deveÍá
s€r protocolâda na CPL da Cáme.a, no prazo de 4E (quaaentâ e oito) hoÉ3. contado
da lavratuÍâ da aia.

6.12. SeÍâo desclassírcadas aquetas píopostas que
6.12.1. Aprêsentaíem valores asrha do máximo estabelecido no Edital, englobando
itêns e v.lor global:

6.12.2. Náo atenderem as exigências do presente Ed[al e seus Anexosi

6-.12.3. Foíem omtssâs ou ês que âpresêntem irrêgulaídadês ou falhas câpazes d€
dilicultaí o julgamento

lo cnléno de menor preço qlobal por LOTã
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6.12.4. Oue contenham preços manifestamenle inexequíveis, assim considêrados
aqueles que não venham a teí demonskado sua viabilidade por meao de documentaÉo
que @mprove que os custos sáo coeíentes com os pÍatrcâdos no mercado.

6.'13. Se a píoposta escrita de MenoÍ p.eço não Íor aceitável ou se a respectiva licitante
desatender ás exigências habilitalórias. será examinada a ofena seguinte e a sua
aceitabilidade. píocedada à habititação da lic{ante que tryer formutado út proposta, na
ordem de classÍÍicaçáo, e assrm sucessivamente. até a apuÍaçáo de uma que alenda às
condições deste Êdital.

^ 
6.14. O Prêgoeiío pôderá negociaí dirêlamentê com a licitentê detentora da proposta de
menor prê9o. no Sentrdo de que seja obtido o melhor píeço

6.15. Oa .eunião tavíar-sê.á âla circunstanciada na qual serào registÍâdas as
ocorrências íelevantes e quê. aoÍinâl será assinada pelo pregoeiro, pêlos c;mponeotes
da equipo de apoio e pelos represenlantes dos proponentes presentês.

6.16. O licitante declarado vencedor devêrá encaminhar (ou apresêntar) a proposiâ dê
preço
adequada ao úttimo tance. no praz o de 02 (dois) dias. contado da assinatura da ata dê
sessão

6.16.1. Os doçumentos poderão ser rêmetidos po. meio dEitâI, podêndo seí solicitados
em
oÍiginalou por cópra âlJlentrcada a quêlqlrer momento. e,n prazo a ser estabelecido pelo
Preooerro.

6.16.2. Os originais ou cópias autênticadas, caso sejam soticitados, deveÍáo ser
encaminhados ao órgáo lictlanle.

6-16.3. O lacitântê qus âbandonar o cedamo, deixândo de enviar a documentSção
indicada nesta sêçào, será desclassiÍicado e sujeitar-se-á às sançóes pÍêüstas neste
Edital.

6 í6.4. O Pregoeiro podeÍá Ítxat pazo pata o reenvio do anexo contendo a planalha de
::1p9"|Éo dê preÇos quando o pr€ço totat ofeíado for aceitávet, mâs os preços
unrânos que compóem necessrtem de ajustes aos valores êsiimados peto ôifCÂO
LICITANTE. O aiuste dâ proposra não podãrá rmplicâr aumento do seu ,"GlfoU"f
616-5 SeÍá desctassiícada a proposta que não corígir ou não justúcar eventuai§
i1169ularidades aponladas pelo píegoetro

6.16.6. No caso de licrtação por loies ou itens será permitida a alteíação de preço§
uniÉrios p€lo licitantc observáfldo,se: (apenas sê houvêÍ divisâo em tote; ou atêns)

a) Como limite máximo o valor gtobal final ofertado, desde que os pÍeços únilários Íinals
sêjam menorgs ou iguais aos píêços unitáÍios da proposta iniciali

íí-?
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b) A possibilidadê dê negocraÇào com o proponenle vencedor visando a reduçáo de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e

c) Para íins do dasposlo nesle iôcrso o cálculo do valor global daí-seá pela somatóna
dos píeços unilários dos itens da pÍoposta, multrplicados por suas respec,tivas
quantidades.

7. DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

7. í. A Oocumentação dê Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via em envelope
devidamente Íechado e rubricado no íecho. rdentiÍicado coníormê o indicado no itsrn
/a.í deste Edital.

7.1.'1. As declaraçôes e outros documentos julgados necessários à habilnaçáo.
produzidos pelo píóprio lic(ánte. deve.áo conter data. identiílcâção e assinatura do
tilulâÍ d6 êmpíêsâ ou do sêu .eprêsentantê lêgal.

7 2. Ence.tada a etapa comp€tttrva e ordenadas as ofertas. o Pregoeiro procederá â
abgrturâ do rnvólucro contendo os docúmentos de habilitaÉo do licitante que
ApÍesentou a Ínelhor píoposta. procedendo a sua hâbitilaçào ou inabilitaçâo

7.3. A participâção no presentê procêdimento licitatório rêquêr a apresentâção de toda
a documentaçâo comprobatória da necessária qualiíicaçâo no que se reíere â:

7.3.í. Hrbllitaçâo Jurídica. que seíá comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentaÇâo:

a) prova de rêgistro comercial, no caso de empíesa indjvrdual;

b) ato consiitutivo, êstâtuto ou conlrato sociâl em vigor, acompanhado c,e lodas gua6
alteÍações, devidamente 169iskados, em se tratândo de sooedades empresariâig e. no
caso de sociedaê por açóes, acompanhado dos documentos de eleição de seus áuais
adíninislladoaes;

ç) no caso de Socieded€s simples o ato constitutivo inscrito no Cartóíio Civil (Rêgisto
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartóno de Registro de Títutos e Documentos)
aÇompanhado da pÍova de Diretoria em exercício:

d) decíeto de autorizaçâo, em se kâtando dê emprêsa ou sociêdâde eslrangêiía em
funcionameôio no Pâis e ato de registro ou autorizaÉo para funcionamento ãxpedido
pelo órgào competenle. quando a atiüdadê assim o exigií.

7.3.2- Regula.idede Flscal, que seÍá compíovâda mediante a apresentaÉo dos
geguinles documenlos:

a) Prova de lnscííção no Cadastro Nacion.l de Pessoa Juridica (CNPJ):
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Munlclpal, se
houver. relatrvo á sede ou domjcil0 do licúante pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objelo contratual.

7.3.2.1. tuova dê íegula.rdade perante ê Fazenda Fed€rat, Esladuat e Municipal do
dom,cilio ou sede do licitante, que será íealizada da seguante íormaj

â) Fazenda FqdeÍal: âpíesênteÉo de Cêrtidão Conjunta Negativa de Débitos retalivos
a Íributos Federais e à Oivida Alivâ dâ União, ou Cênidão Conjunta positiva com efeito
nggativo. expodida p6la Secretâriâ da Receila Fêderaldo Brasil (RFB) ê procuradona-
Geral da Fâzenda Nacúnat (PGFN) que abrange inctusive. as cont.ibuiçôes socÊrs
previstas nas alineas â a d. do pârágrafo único, do art. Í 1. de Lei no 8 212, de 1991,

a. Í) O licitante poderá. em substituiçáo à certidão menctonada na âtinea c .t apíesentaí
as soguintes ceítidões conjuntamente, desde quê tenham sicto expedidas alé o dia 2 de
novembÍo de 2014 e estejam denko do prazo de validade ôetas tndicados Certidão
Nêgetiva de Débito ou â Cê(idáo Positiva coÍh êfeito negãtrvo referente à ContribuiÉo
PrevidenÇiária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Fêderal do Brasjl
(RFB) e a Cerlidào Conjunla Negâtrva de Oébitos retativos ê Tíibutos Federais e à
Oivrda Ativa da Unrâo, ou Certidâo ConJunta posjtiva com eÍeito negativo, expedida pela
Secretiaria da Rêceita Federat do Brasil (RFB) e procuradoria-G€ral <ia Fazenda
Nâcioôal(PGFN)i

b) Fazenda Eltadull: apresentaÉo da Ce(idão Negativa de Débitos (e débilos em
dívida ativa) ou Certidáo Posttiva com eíe(o de Negatúa. do lmposto sobre OpeÍaçôes
relativas à Crrculaçâo de Me.cadorias e sobre prestações de §erviços de Tianspone
lnterestadual, lnlermunicipât e de ComunicaÇâo - lCúS, expedida iela Secretaria de
Estado de Fazênda. ou se Íor o caso cerlidào comprobatória de que o licíante, em
razão do objeto soclal, esG isento de inscriÉo esladuâll

c) F.zcndâ llunlcipal apresentação da Certidão Negat,vâ de Débitos (e débitos em
divrda atjva). ou Cerlidâo Posi{ivâ com eíeilo de Negatryâ. do tmposlo sobre S€ruços
de Oualquer Natureza - lSS, ou. se for o caso cenidãà comprobatária de que o licitante.
em razáo do obJelo soctal. êsiá isento dê hscíjção municipat,

d) Certiíicado de Rêgulandâde do FGTS - CRF,

e) Prova de inêxistência de débitos hadimplidos perante ê Justiça do Trabâtho.
mediante-a apresentaÉo de Cêrridão Negâtiva de Débitos Trabalhistás (CNDT) ou da
Certidáo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDÍ.

7.3.3. As microêínpresas e emprelas dg pêqueno porte deverão apresentar loda a
documentaçâo exrgida para efeilo de comprovação de Íegularadade íiscat rêlecionadas
no itgm 7-.3.2. mesÍno que eslâ apresenle alguma restnção. assêgurado. l(úaMa. oprâzo dê os,(cinco) dias uteis culo têrmo rniciet correspon;erá âo;o.nênto êm qu€ o
proponênte for dêclarado o vencedor do certáme, prorrogávelpoÍ igualpeÍiodo. â cÍiténo
da administraçáo pública. paía a rêgutarização Aa àocumentãçâo, pagarnento ou
parcelamento do débito e emissão de eventúâjs certidôes negativâs ou positivas com
efeilo de cerlidão negativa (ârt 42. sío. LC 123/06) ,2
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7.3.3.1. Êste beneíicio se.á concedido somente às empÍesas que atendeíem ao
disposto no subitsm 3.10 desle edital.

7 3.3.2 A náo-regulârização da documentaçáo. no píazo previsto nêste ltr.n 7.3.3,
implicará em decadência do direlto à cootrataçáo. bem como a aplicação dâ suspênsào
de licitaí e contralar com a Admrnrstraçâo pelo peraodo de até 02 (dois) anos, Sendo
facuhado à AdmrnistraÉo convocaÍ os licitantes íemanescêntes. nâ ordem de
classillcação. para a assinelura do contrato ou revogar a licitação.

7.3.4. Qualificação Econômlco-Ftnâncelrar que será comprovâdâ mediant6 a
apre§entaçáo dos seguintes documento§

â) Balanço pâtrimoniãte demonstíâções contábeis do úhimo exercicio social, jâ €xigíveis
e apíêsentados na forma dâ lei. vedados a substituição por balanceles ou balanços
provi§óíios. ejn que estejam registíados os valores do âtivo circulante (AC) e do passivo
circulanto (PC), de modo a exirair-se indace de Liquide2 Corrente (lLC) igual ou aupenoí
a 01 (um), indicados pelê ticitante.

a. t ) As licitantes que apresentargm resultado menor do que um (í,0) em qualquer dos
índicss referidos acama, deverão comprovar o capitalmínimo ou pakimônio líquado igual
ou supgrior a dez por cenlo ('10%) do velor estimado da contralâção

â.2) Exce{ua-se dâ êxigéncia da âlinea anlêrjor o mrcroempreêndedor rndividuâl (aít. 1g
da LC 123/2006 dc art 1 179 § 2" CC) e as Micro e pequenas Empresas que
p.opuserem hâbit{ação em ttcitaçóes culo os objetos sejam para o íomecimenlo para
pronla entrega ou para locação de materiais (art. 3o do Decreio Federal n. 6.204/200,l).

a.3) As empresas corn menos de um exercicio finançeiÍo devem cumprir â exigência
deste subdem medrante a apresenlaçâo do Balanço dê Abertura, acãmpãntràlo Oo
t aEnço Pat4monÉt e da Demonskaçáo do ResuÍtado levanlado com base no mês
tmedÉtamente anterior à data de apresentaÇão da proposta

a.4) Seráo considerados aceilos como na forma da lei o balanço pahmonial e
demonstraçóes conlábeis assiln apresentados.

L Plrblicados em Diário Oficial ou.
ll Publrcados em Jornal de grande ctrculaçào ou:lll Registrados na Junta Coínercrâtda sede/domtcrlro do crtante oulV Poa cópia do Livío Diáío. dêvdamente autentlcâdo na Junta C;morcialda sede ou
domicilio da licilanle. na fo.ma da tN no 65 do Deparlamento Nacional do negistro Oo
Comércio - DNRC. de 1ode agosio de 1997. art.60 acompanhada oúr["io,iuÃÉni. oo"
Termos do Abertura e de Encerramento. euando for apresentado o o-ígtnat d; Diáíio.paÍâ cotejo pelo PÍegoerÍo e Equrpe de Apoio, fica dispensedâ ; inclusão. na
documenlâÉo. dos Termos de AbeíuÍa e de Fncerremenlo do I lvío em queslào
Y -:l:!-T" Púbico de EscÍrtuÍação Digitat - Sped - Contábjt (Crecíer; Federat n6
6.022J2001) nos lermos do art 2o da tnatÍução Normativa RFB nd 7g712001, d€vondo
apÍesentar reteridos documentos, devidamente assinados. na Íorma do s So do art. 10
da lnstruÇáo NorÍnatrvê DNRC no 107/2OOB e
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b) Cêrtldão Negatlva de Fatência ou Concordata (RecuperaÉo Jlrdicial ou
Exlrajudicial) expedida pelo djstribuidor da sede da pessoa juíídicâ, com data não
excêdente e 60 (sessenta) diâs de antecedéncra dâ dala de apresentaÉo da proposta
de píeço

7-3.5. A QualiÍicâçâo Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

â) ATESTAOO de câpacidade técnrca foínecrdo por pessoâs JurÍdicas de direito púbtico
ou pÍivado comprovando que o llcitante presta ou prestou seryiços compativeis com o
objeto deste pÍegào

7.3.6. OeslaÍação UniÍicada que constará

a) D€claração de que não emprega menores de dezoito ânos êm trabalho noturno,
pêngoso ou insalubre e nêm mênorês de dezessêis anos em qualquêr trabalho, salvo
la :ofiÇio d: lejeldlz, -â 

paÍrrr de quatoze ânos, de conformiàade com o disposto na
oa Let tedeÍal no 8 666/93 nos termos do ANEXO lll

b) Dêclaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaçáo neste cename,
inclusivê na vigência contratuâ1. caso venha a ser conlratado

c) Declaração de etaboraçâo independente de proposta

d) DêclaraÉo da condiçâo se é ou não ME/Epp/COOp

7.4. A apresentaÉo do Cert icado de Regrslío Cadastraí - CRC. expedlJo óígáo daAdminiskeÇâo Púbticâ Federal ou dê oukos Estados subshtuiÍá'o" aà"rÃ"nt*
€numerados nos !ubitens 7.3,1 (,.a',, "b", ,,c,,e ,,d',) e 7.3.2 (.,ã,,e .b;r.

7.5 Não haverá apresentaçâo dê amo3tra prévie âo codt.ato.

7.6. .Nào,serão aceitos protocolos de entrêga ou solicitação cte documentos emsubstituiÉo aos documentos requeridos no preaente Editat e sêus nnexoi. 
- '-

7.7 
. 
Sê a documentação de habrlrtação náo estNer completa e coneta ou conlra.iaíquequêr drsposÍtrvo deste EdÍtal e seus Anexos. poderá o pregoeiro considera, oproponente inabilitado.

7.8. Sob pene dê jnab itaÉo. os documentos apíesentados deveíào estar gm nome dolicilânte, com indicaçâo do número de anscrição no CNpJ.

7.9. Todos os documentos emitidos em lÍngua eshangeiÍa deverão ser entíegues
âcompanhâdos da traduÉo para linguâ porluguesa. efelúda por tradutor|.rramentado.e tamtÉm devidemente consulaízados ou íêgistÍados no caítório'aa tiúO" "documEntos.

7.10. Documentos de procêdência estrangêira. mas emitidos em llngua porlugussa.
tambám
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deverão ser apresentados devdamente consutarizados oú regEfããõ!!ããiõio de-
titulos e documentos

7 11. Em se tratando de filial. os documentos de habrt[âçào JUÍidrca e regutandade llscat
deveíáo estar em nome da Íitaat, exceto aquetes que, peta prôpria náure;a, são emdldo6
somgnle em nome da makiz

7.12. Os documentos acrma íêtacionãdos. necessários à hab,titaÉo, poderâo se.
apresentâdos êm ofiglnal por qualquer pÍocesso de cópra âutentacada por meio de
cârtóÍio competente, ou publrcaÉo êm órgão da imprensâ oficial ou por côpias. desde
que acompanhadas c,os originêis paía confeaência peto prêgoeiro e Equipô de Apolo

713 ,O CONTRATANTE nâo se responsabilizaíá por documentaçáo e pÍopostat
envEoos vra postâl ou enkeguês em outros setores qúe não seja o espêcmcado no
Preâmbulo do Editat

7.14 A velidede dos documentos será a neles expíessa, ou estabelêcida em
âdmitindo-sê como vátidos no caso de omissão. aqueles 

"ritiOo" " 
Ã"nã"1"

(noventa) dias.

7'15. A dsclaração íâtsa retativa ao cumprimento dos requisitos de hatilitaÉo. âconformidade da proposta ou ao enquadramenlo como |nrcroêmpiêsa o, 
"rp7""" 

o"pequeno po.te sujeúará o trcrtante as sanÇões píevistas neste Ediât '
6. DA tÍÚpucNAçÁO OO ATO CONVOCATóRtO

8.1. Qualque. pessoa poderá solicalar esclarecimentos, providências ou impugnaÍ o atoconvocatório do píegáo até 02 (dors) dras útets antes Oa Oata íixada prra'ãüL-,r"nto
das propostas

8,ii -qapresentação de impugnaçào conkâ o presente Edilal será processedâ e
JUIgaOA na loÍma e nos Díezos Drevtstos ja legislâçào. dêvendo seí enlrêguêdi,êram€ntê na coutssÃo pERiraNENrE oe r-rõrÃãÀà _ ê-iúãGaln nr"Conego Nestor nô2is-Cêntro, CEp: 65 550-000. Sao ee;,arootú, nãl'ie-naâ eteitosuspênsivo.

E 12. Acolhida a pet,ção contra o eio convocetôrio, será designada novâ data paía arealização do cêrtame

! 1 C".t"Ii g lr"S*rro (auxrlrada peto técnico compêtente) decjdir sob.e a peliçáo noprazo de 24 (vinte e quatÍo) horas

8.3 Acolhida a petição contra o Ato Convocatório. será designâda nova data pararealizaçào do cenâme

I 4 Á entíega d€ proposla. s€m que tenha sido lempesUvamente rmpuonado o gresonle
collar. rmprrcârâ na plenê ace(ação por pârte dos rnteíêssádos. daõ condrdes neteêslabelecldas.

lei,
90

érr'
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9. DOS RECURSOS

I í. Dos atos do Pregoeiro nesto processo lic atóíio, poderá o ticitante, ao íinal da
sessão públicê maníestar. imediâta e motivadamente. â intenÇão de inteoor recurso.
sendo registrado em Ata a sínlese das suas razôes de recoríeÍ

9.2. A Íalta de manifestaÉo imediala e molivedâ de intêÍpor recurso, no momenlo da
sessão deste Prêgào, importará nâ decadêncja do direito dê íecurso e sdjudicação do
objeto pelo Píegoeiro ao vencedo..

9.3. Cabeíá ao licitante juntar os memorjais relativos aos .ecursos registrados em Ata
no praro de 03 (três) diás úteis, conlâdos dã lavratura dê citada Ata, n;s casos de:

a) Julgamento das Pro@stasi

b) HabilrtaÉo ou tnabititação da lacilante.

9.4. Cientes os demais tacitantes da manifesfa intenÉo de recorrer por panê de algum
dos 

-concoreôtes, 
íicam desde logo rôiimados a apiesentarem conirà ,ãoÀ-á_oe,

em 03 (dias) úteis, contados do término do pÍazo de apresentação aas ,azOes aorecorente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Oualquêr ÍecúEo contra a decisão do paegoerío deverâ ser entregue, no pÍazo
leg€1, na CPL da Cámâr.. no endereço citacto núubhem 8.t.t. Éra;i",ü;;;;""ro.
e. se acolhrdo. tnvâldaÍá apenas os alos insuscettvets de âorovêÍtemêntô

9-6. Se náo reconsideraÍ súa dectsão, o pregoeiro submeterá o recuíso, devidâmêntêiníormado. à consideraÉo do p.ê3idênte dã Cámara r,lrrl"rp.r õ-õif"'àã"roo,que pÍoferirá decisão defnitiva antes da homotogaçáo do procú;.r,lo. - -' '

9.7. Depois de decididos os r€cursos e constatada a rêgularidad€ dos atosprocedim€ntais. o prêrldente ds CámaÍa Municipal de Sa-o AemiiOo 
- 

Doderghomotogâr esle procedimento ticitatório e determrnar a io"tr"r"çaítáãã riln"r,r"vêôcedorá.

í0. oa HoÍttoLoGAçÃO E CONTRATAÇÂO

'loi AdJudicado o objeto da trcrtaÉo à empíesa proclamada vencedoÍa, a aúondadecompelenre poderá homorogar esle procedimento r.[atóíio e determinaÍ a contratâÉocom a licatante vencedorâ

10.2ipós â.homologaÉo do resu[ado da pÍesente trcrlâçâo. a Cárrlrra Munlcioet alêsao lrêrnaado convocârá â emoíese âdiudicãláÍâ pâra, no píazo mâxrmo de 05 (onco)
dias úte,s. ass'nar o contraro na íorma óa Íni.rta â;;;;;iaã;;; ÁiÊiõ iü. ã"aàpt"o"
à proposta vencedoía sob pena de decarÍ o d,r"ilo 

"; ";rr;;; ;u;;;àilàã à""1*ço*previstas no artigo 81 da L6i n. 8.666/93.
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10.3 O prazo dâ convocaçao pooéia ser prorrogaOo umãlez- Por igual periodo, quando
desde que ocona motNosolicitâdo pelá licitante vencedoíâ duraôle o seu transcurso.

justmcado e aceitg pela Administração

10.4. Ouando a convocada não assinaÍ o Contrato no prazo e condiçõês eslabelecidos,
o PÍegoeaío convocãíá os licdantes rgmanescentes para reaprelentarem os seus
Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos do nêm 7 dsste
Edital. em sessão pública. a se reali2aí em hora e local prevtamente informados, nâ qual
o Pregoeiro examinaÍá a oferta subsequente, veÍiíicando a sua aceilabilidade eprocêdendo à habilitaÉo do prôponente. nâ ordem de classmcaçáo. e asstm
sucessivamenle, até a apuração de uma proposta que atenda ao ártal, sendo o
Íesp€clivo licilante declarado vGncedor e ete adjudicado o objeto cto ceÍtame.

10.5. A rôcusa injustiíicada da licitânte vencedora em assinãr o Contrato. dentro doprazo êstabelecido. caíacletiza o descumpnmento total da obrigaçáo assumda,
suieilando-a âs pênâtidâdes tegâlmente eslabetec,das

10.6. O proponênte que vier a ser conlratedo ficerá obrigedo â âcêitar. nas mesmas
condições conkatuais. os acréscimos ou supíessões qué se fizerem necessário, âté
25% (vintê e cinco por cento) do vator inicial atualizado áo Contrato.

10.7 A homologaÇão do resultado desta licrtação não implicará em direito à conkatação.

íí. DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO

11.1 O pagEmento será eíetuado em até 30 (túnla) dias pelê Cámare ilunicipât de
Sao Bêmardo, med,ante â âpresentaÇào da Fátura Nota Frscet e aü"t"aoi p"ü 

".tol.responsável, acompanhadas das Certidôês Negatrvas de Débrto lunto ao tttts'S, CruOf,
FGTS e CeÍtidão de Regujaridade com a Fazeãda Federat

J12 Náo serão eietuados quarsquer pagamêntos êôquanto perdurâr pendência delqudaçào dê obngações em vrrlude de penaldades impostas ao p;oponente oUinadimplência contratual

í2. OOS PRÂZOS E CONDTçOES DE EXECUÇÀO OO OBJEÍO CONTRÂTADO

12.1 O contrato resuftânte do processo ticitetóíio terá vlgência alé A1t1Z2O1g
contados à partar da assinatuÍa do conlrato

'Í2.2. O prazo de execução se dâíá de âcordo com o Termo de RefeÍência.

'12 3. Toda pronogação de prazo deverá ser iustiíicada por escrito ê previamente
autorizâde pêla Câínare Municipa, de Sáo EÉrnâÍdo. devendo a 

"oticitaCáo 
s.,

encâminhada alé 15 (quinze) dias antenorês ao vencrmenlo do prazo de eiecuçào
estipulado-

P.eru ta e ll +f'
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13- Í. Em câso de atraso iniustificado ne execução dq contrato ou pela inerecução das
condações estabelêcidas. ou execuÇão insatislatória da prestaçáo do seíviço, átrasos,
omjssões e outras falhas sujeilar-se-á a CONÍMTAOA às seguintes penaÍdadeg:

'13.1.1. Advêrtência por escrito sobre o dêscumprimento de contratos e outras
obrigâçóês âssumidâs ê â dêiêrmjnâÉo de adoção dãs necessádâs mêdidas de
correções;

^ 
13.'1.2. lrult{, aplicada nos seguintes limitesl

a) 0,3% (três décimos poÍ cento) por dra. até o 30 (kigésimo) dia de atraso, sobíe o vatoí
do servço não reatizado

b) 20% (vinte por cento) sobÍe o valor do serviço náo.ealizado, no caso superior a 30(trinta) dias. com a consequênte rescisão do co;trato

13.1.3. Sulpêmão tempoÍária para pâriicrpar em lcrtâção píomovidas pela Cámsr!irunicipal de São Bernardo e rmpedrmento de contratâ; com a Administ açâo pública
Municipel, pêlo prazo dê até 2 (dois) anos nos têrmos da lei Federat n" 8.S66t93

13.í.4. Ooclaraçáo de inidoneidade paÍâ particjparde licitação e assmaí contratos Çgma
Administração púbhcâ, f,elo pÍazo previsto no inoso anteator ou até que o contratado
cumpÍa as condições de reabilitaÇão; e/ou

]l;] l_]lT9iTi1t9 para paírcrpaí de tÉiração e assrnar contratos com o Munrciproperc prazo de até 5 (cinco) anos e descredenctamenlo do Cadastro de Foínecedorespor iguâl prazo.

13 2. As penetidades apticádas à CONÍRATÂDA serão íegistíâdas no Cadastro Geraldê FornocodoÍes da Câmera Municipal dê São Benardol

13_3 
-Se 

o v.ator das mu[as não Íoí pago ou dêpositado na Conta únicá do TêsouÍo,
sera aulomalrcamente dêsconlado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRÂÍADA
vleÍ a Íaz6r JUs

13. OAS SANçOES AOMTNTSTRATTVAS

I4, DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

í4.1. As despêsas com a execuçáo do paesenle Contrato no exercicio dê 2019 correíào
à conta da Dotâção OÍÇamentáÍâ segurnle

01 031 0020 2107 0000 3 3 90 39 OO

í5. DAS DTSPOS|çôES cERÂtS
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15.1. O píesente Edltale seus Anexos, bem como a proposla dos licilantes vencedoÍes,
íarão paíte integíânte do Contrato. indepêndsntemente de transcriçáo.

15 2. É Íacultado á Prêgoeiro ou a Autoridade Súpeíor. em quâlqueí íasê da liciiaÉo,
â promoção de dil€ência destinada a esclâÍecer ou complementar a instíuÉo do
pÍocesso, vedada a inctusão posteÍioí de documento ou informação que deveria ;orctar
no alo da sessâo públicái e ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores cohptentes a elaboraçâo de pareceres técnicos
destinados a fundamentâr as decisóês;

15.2.2. No julgamento das píopostes e da habiljtaçào.
allerem a subsláncia das pÍôpostas dos documentos e
despacho
Íundamentado e ac€ssivet a todos os interessadost e

15.2.3. Rêlevar omissões puramênte íormaas observadâs nâ documentâçâo e napÍoposia,
desde que náo contrariêm a legislação vlgenle e não comprometam a lisura da licitação.

15.3. Oualquer pêdido de esclarecimento em relação a eventuais dúvadas na
interprelaçáo do p.êsente Editat e seus Anexos. deverá ser encarintiJo, poià"no.
ao Pregoeiro da Comissáo peÍmanonte de Licitaçáo _ CpL dâ ôamaia iiínlcipaf OeSã.o Bgtnardo. por e-mart no endeÍeço etetÍônico co|saobernaídooamârt co;. ou
entíêgue_ drretaftentê na própna comtssào. s,trraoa nããraõãieoãião-.-, ndtsl
Centro. CEP:6s.5s0-Ooo, Sáo Bernârdo/MA oe s.srno; a iãxt-aii"-ã 

"o 
ià?ii" 0""08:00 às 11:00 horas, obêdecidos os seguintes critéiros:

:]]-â:-Tj?9 !y"-d.r "m 
cons,deração pêto pregoerro, quaisquer consuttas, pedidos ouíê-cram€çoes íetativas ao edlst que náo tenham sido íormuladâs ate 02 (dois) dia§ úteisanles Oa data marcadê para íecebimenlo dos envelopes,

b) Êm hipótese alguma serão aceitos entenc,imenlos verbais quanfo ao editat, comotambém pedidos ou consultas íormutadas via e-mail

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunacados a todos os demaB
ínteressados que tenham adquarido o presentê edital.

15.4 Ftcã assêguÍado.á Cámâra Munictpeldo Sáo Bornardo. o direilo dê, no interess€
oaÂom,ntstração. anular ou Íevogaí. a qualquer tempo no lodo ou em parte, a oresenterrcraçáo. OanOo crêncra aos partcrpanles. na foíma da legtslâçào vEeále

11!^9:q:ry-flt* sáo íêsponsávers peta Íidetidâde e leg[imidade das inroÍmaçôôs
ê oos oocumêntos âpreseniados êm quêhuer íase da licrtação

15.6. Não havendo expediênte ou ocorrendo qualqueÍ fato sup€rvenientê que mpeça arealaaçáo do cerlame na data maÍcada, a sessáo será automaticamente tran:feíÉa

sânâr erros ou íalhas que nào
sua validade juridica, mêdiante

;a/'



l'.i,i---]*
:ü

ln*,
làoo t_

t:sÍ lDo lro vtL1.\Nio(t ÁRÁ NtiNlctblt- DE &io Bt:frt,lkoo
t \t,.t n'-í,:9 ::0lfit'|-L-

&r, r_r,r! \! í.r/j -'l..r ,,na, t I !' 'a:.!t, 
1/t'

9a Btaúd..\t.1
para o píimeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
eslabelecido, desde que não haja comunicaÇào do p.egoeiro em contrário.

15.7. Na contâgem dos prazos estabêlecidos nêsle Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do anício e incluir-se-á o do vêncrmento Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expedi€nte na Cám.ra ilunicipet de São Bg.nardo.

15.8. O desatendimento de exigências formais náo essenciais nâo impoÍtará no
aÍastamento do licitante desde que sejarh possivers â eferiçâo da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta. durante a realzação da sessáo públicâ de prêgão.

15 9. O resultado desta tic[aÉo será comunicado oo mesmo dia do Julgemento. se
proferido no dia da abertura, ou medianle publicâção na lmprensa Oíiciá|. 

-

15.10 O ÓRGÃO L|C|TANTE poderá revogaí a píesente licfaçáo, por motivo de
interesse público, ou anutá-ta por rtegatidade, ôo lodo ou em partà, em quaisqueÍ d€
suâs fases. dêvidamentê justrficâdo. dando cjência âos panicipantes, na íormâ da
lêgislâção vigente.

't 5 10.1 Os licitantes ôão terâo dirêito à indenizaçáo em decorrêncaâ da anutaÉo do
procedimento licitatório, íessalvado o direito do contratado de boa-Íé de seí ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimênto do contralo.

Í5.11. Os proponentês são responsáveis peta fidelidade e tegrtimidade das informaçôes
e dos documerÍos apresenlados em qualquer Ía§e da licitaçáo

15.12. Aos 
-ca-sos 

omrssos aplrcaÊse-ão as demais disposiçóes coostantes da L€i
Federal no 10.520/2002 e subsidÉriamente da Ler no 8.666/93 

'

15-13. A ContÍatada deve cumpnr as normas de desenvolvrmenlo sustentáyel (art. 3",
Lei Fedeíal no 8.666/93)

'15.'14. Este editat e seus anexos estão à disposrção dos rnteressados na Comissáo
P€rmanente de Licitação - CpL, localizâdâ na Rua-Conêgo Nestoí n. ZIS-Ceniio, Cgp:
65.550-000. São Elemâído,/MA de segunda à sêía_teiral no norário das g:00 às rr:oo
horas. onde poderãO sêí Consullados grAtuitamente ou Obtidos mediânte o recolhirnento
da importáncia de RS 30.00 (tÍrnta reais). realtzac,o exctusivamente atrAvés de
Documento de Arrecadação Munrcrpat - DAI\,.

'15.15. Ao adquirir O edilal, O iôleíêssado deverá dêClarar o endereçp em quê agcêberá
notiticâçáo e ainda comunicar qualquer mudança posteíior. sob 

-pena 
de reputar-se

válida a nolilicação êncaminhada ao enderêço foinecido.

15.í6. São partes integrantes deste Edital os seguintes Aneros:

ANEXO I - Termo de Reíêréncia

ANEXO ll - Modelo de Cartâ Crede.ciat
,---
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ANEXO lll - Modelo de Declaraçâo

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comêrciat

ÂNEXO lV - Minuta do Contrato

ANEXO Vl - Oêclaração de Confidencrelidâdê ê lmÍ,ârcialidade

0í - OBJETOI

Sáo Bernardo (MA), 25 de maíço de 2019.

, ,,, a__
RENATA LIMA FERREIRA

Prcgoeira Olicêl
dâ Cámara Muntcipal de São Bernardo/MA

PREGÃO PRESENCIAL NO OOA2OIg - CPL

TERMO OE REFERÊNCIA

ANÊXO I

PROJEÍO BÁSICO

7

:ü
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Aquisição sob
necessidades

dêmanda
da Câmara

de materiais de expediente com a íinalidade de atendeí as
i/unicrpalde São Bernardo - MA

oEscRrçÁo

02 - JUSTIFICATIVA:

É de coôhecimenlo gerat que a êxrsle há necessidade Câmâra Municipal de manter um
estoquê mínimo de matenais de expediente indispênsáveis à consêcução das
atividâdês, necessáÍio a atender ês demandas de solicitaçôes dos diversos seiores da
Câmara Municipal dê Sâo Berôardo Gabinete da preirdência. reunióes. sessões
ordinárias I e)draordináÍias Sêndo âssim, venho solrcrtar a auloízaÉo para compÍa de
matêdais de expdientê

03 . ESPECTFICAÇÃO DO OBJEÍO:

^LMOFÂDA 
PAEÁJAE]I9Q]\ZUT

rRÂi{sLúcrDo soRÍtoo

aaúO srMPrFs

ATINDER CLIPS 5JM!,t C, :2 PRENDEDOR

atrNDER CLIPS 3?MM Cr 24 UNO i
PRENOEDOR

ELINOER CLIPS 41MM C 24 L]ND,
PRENOEDOR

qgEE4{ljAlL.coL,qE

Lo.EE ç!8!84t!CA EscoLÂR N.20

ç41lA_êgq!lyQ LoSÍo ÊM PoLroNoA

I icAlcut-ÂooRA 12 oicrrgs

] UND 10 Rt Rl

] 5,16 5r,80
B!!9faoa pARA cARrMBo pRErA I I I -"- |

r -- --Jrrõ-l * i-l-T--Tí--__i
ll3.o,lYll99lDf*fls^ srMpLE s prÂsTrco I l- | s,rz I rzc.ro I

I 

uNo

pc-i 1u|T-ri---T-i- |I 6,00 390.@

-T,

cxl
|,w

R3
t0,33

RI
r0,33

R3
r64.95

Ri
í í,!r5

40,00
t_--LIUNO II 160 0.53

R3
tr.80

RI
7.ã7

R'
9,67

11

OTO VALOR UNIT.
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UN R3

o,fl

RI
500,50

R'
500,50

R3
r.E52.§,0

RI
í.852,50

RT

2.379,00

Rt
'!.950,00

RT

72,10

R3
í02,00

| __I
l 
uNo LnoEl

650

+-
650

650

RÍ
110,00

3,66

c!rPS 2,0

cLrPS 3/0

CLIPS 6i0

COLA BRÂNCA 4O GRS

R3
5,00

22

COLA ERANCA 90 G

I UNDL-
I 

uNro
I

I conarrrvo I

luNrD

l"'

Rt
1.066,70

R3
91,75

R'
520.00

190,45

DVD.VIRGEM CAP uB E 240 rdrN GRÁV

EúSICO AMÂRELO 5!G

ENVELOPE A4

ENVELOPE OII

ESTILETE FINO
27

r5

l-
R3

2.00

RI
2,33

ESTILETE GRANOE

EXTRAÍOR DE

CANETA ESFEROGRAFICA ÀZUL

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA

CANETÂ ESFEROGF'Af ICA VERMELI,]A

RI
ím,í)

R3
1100.00CD Rw/ VIRGEM CAP TOOMB E 80 MIN

o,T7

UNO 650 .1t, I

r cx100

.. I Rto" I ets
Rt

I UND

,

i

IUND

i 
'"o



íÊ-r
"_91E'rEEl

ESt tDO DO iv1R..t\tt i('
(:trtlf.l rtI \tclP l trE §i(raft\liDo

t\) "-t:'.:1 11

Àrd(l,,r-qd \.nrf,"/'-rfütt, t Íl, ô1\7)|Afi

ÊIIA ADESIVA GOMÂDA

FIÍA CORREÍIVA

FITA DECORATIVA

,rMt 
I__l-"
lRr

UND

cx/fÉo0

UfrD

RI
r5,00

R'
5,67

R'
226,00

r9x50

!!!A OUREX ROLO PEOUENO 12X30

GRAMPEADqS MEDIO

GRÂMPEOOR PARA !OO FLS

GRAMPq?ARA 23,13 Ê GFIÂMP GMNDE

úPIs PRETo
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04 - DÂs oBRIGAÇôES

4.I . OA CONTRAÍANTE

4.í.1 - ExeÍcer a fiscalizaÇão dâ enkega do mateÍial, por seívidor oU
comissão. especialmente designado pela Câmara Municapalde Sáo Bernardo;

4.1.2 - Proceder âos pagamentos devilos à Lcjtante venc€dora.

4.1.3, Píoporconar todas as fêcilidades para que a lic[anle vencedora
possâ procedeí à entregâ do materiâtdenko do estabêtocjdo neste projeto Básico.

- 4.'1.4 , Rejeltâr o matêÍal que náo satisÍzerem aos padíôes €xtlidos nas
especmcaçôes.

4.1 5 Aplicar à ticitantê vencedoÍa as sanções administíativas previstas
na legislação vigente

/3.2 - DA CONTRATAOA

4.2.1 - Procedera entroga do material âdjudicados, de coníoímidade com
o quantitativo e as especiÍicações constêntes do item 3 do presente proieto Básico e da
sua proposta comercial;

4.2.2 - Providenciat a lrocê, âs suas expeosas, no pÍazo máximo de .ÍO

(dez) dias. corridos. do,material enkegue com dêíêitos de fabricação e gue não
correspondam as especificaÇões soticitadas,

4.2.3 - Responsabilj2arse pelos danos causados daretemenle à
Administraçâo ou a tercetíos. decorrente de sua cuipa ou dolo duranto o periodo de

l
R4 24.903,E6

PoRÍA DocuMENro PúsTtco 4 FURos

w _l't5,20t2:8.00

a, ]ouoo*o oE Avrso ÉM FFrrRo co' ls
lMoouRA EM ALUMiNIo 120 x gocM

.,l
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4.2.4 - Manter inalterados os preços e condrçôes píopostas,

4_2.5 - Responder por toclos os ónus deconênies do transporle de
embalaqêm. segu.os. taxas. fíêtes e demais encargos quê venham tncidir níãntrega
do material:

.- 4.2.6 - LanÇaÍ na nota fiscal as especificaçtles do material. de modo
idêntico àquetas constantes do objeto desle projeto Básaco

4.2.7 - Nào transferir a terceiros. total ou pârcial, o fornêcimento do
material sem a prêvra e expressa anuêncra da Contratante

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens Cleveaão ser entregues em embalag€ns resstentes queptoporcione integridade do produto arê o ;u uso. ". urOãi"g"n";;-;Jir.,".
violadâs seíão rejertades.

5.2 - A entÍega deverá ser Íeehzêda pêíantê o Fascâl do Contrato, que adoiaráos sêguinl6s procêdimentos.

a) Provisoaiamonto: de posse dos documentos aprsaÊnlados peh
CONTRATADA e de uma via do contrato e da propo"t" ,Ápeãira. iJãLra osbens para veriÍicaçào dê espêciíicêço€s. quânt,o"á" qr"rioãjà. pl"rãii.çor.
embalagens e ouiros c,ados peírneotes e. enconrranoo ,rregriànoáául n 

"raprazo para correçáo peta CONTRATADA, medrante retirada dà-equip-JÃãnto, ouapíovando, receL€rá provigoriâmente os bens, mediante recúl -- '- - '

. . .b). Deílnitivrmênte: após recebimento pÍovtsôÍo. verificâcão darnlegridade e reatizaÇão de testes de fi_rncionamenio. .ã t_ o i"iàll""rOoaprovados. nos exatos termos c,o proleto Bàsrco e da pràpos" ,ãnãoi". 
""reeíettvado o .eceb,menlo defin[No

. _ 5.3 - Em câso de irregularidade não sanada pelâ CONTRATADA, a Com,ssáode Recebrmento reduzrÍá a te-rmo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTEpara aplicação dê penatidades

5 4 - Os cusios dâ substttuçáo dos i1êns rejôitados corÍêrão exclusavemente àconla da Conlrâlâ.tâ

- 5.5 - Íodos os itêns entregues ã CONTRATANTE devêm sêr oririnâis do íábricae novos (sem uso refoÍma ou íecondrctonamenlo) em íegme normal de produçào
sendo p.oduto novo e comercratrzado normatmente âtravéúoi .rn",J oãããÀ?" aoíabíicante.

entrega do materiat não implrcaôdo coíesponsabrtidade do p.ãõiFúbiõãii?ãseus
agentes ou prêpostos:
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5.7 - Os produtos deverão eslar acondtctonados de íorma compativel paÍa a sua
conseNação, em embalagens de íábricâ. lacrados pelo fabncanle. devendo apresentaí
em suas embalagens rótulo com a identificação do produto A exceÉo quanto ao tacre
da embalagem será paÍa aqueles paodutos comprâdos em quantidades inferioÍes a
menor embalagêm expedidâ pelo íabricante

06 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se darÉ sob demanda de acordo com as necSssadades e
quantitativos solicitados pêta CONTRAÍANTE, mediantê emissâo de ordem de
íoÍnecimento emitado pela mesma durante o periodo de vigência do contráo que
Serâ até 31/1212019. a conter da data de sua assinatura.

6.'1.1 -Após a solicitação de fornecimento a CONÍRATAOA deverá proceder
a entr€a dos itens constanles na mesma em sua totaladade. em até no máxiího ls
(quinze) dia6 consecutivos, em uma única etapa independêntemente do quantitativo
e valor solicitâdo

. ^_ 
6.2 --O marcÍrat objelo do pÍesente píoreto Básico deverá ser entÍegue na sede

da Câmâra Municrpat de São BeÍnardo - MA. tocatizâda na Rua Conego N;§or n.2i5-
CentÍo, CEP: 65.550-000, aos cuidados do SupeÍvisor do seto. compei;nte.

07 . OO PAGAMENÍO:

. 7.1 - O pâgâmento será feito peta Cámara Municipatde Sào Bemardo - MA, em
moedâ corrente nacional. medrante Ííansferênciâ BancáÍia Eletrônicâ, direlo nâ Co.rta
dâ ContÍatada e ocorerá âté no máximo de 30 (tinta) dias após a a"É Oóiàc.úm.,,to
deÍinitiyo do matenat sotrcitado na elapa, meOiante a ápresentaçâo O, 

"orpatirrt" 
Not,

Fiscatou Falura:

5.6 - Na eventualidade de um
m€rcado, a CONTRATADA deve
especiÍicação técnica do prodLrlo íora

dos itens do obreto nào estela mais disponível no
substituir poí um com a mesma qualidade e
c,e linha ou superior.

7.1.1 - A CONTRATADA deverá prolocolaí na sede desla Cámeía a
solicitaÇão de pagâmento. assjnada e caímbada pelo representanle legal dã
empresa em papel timbrado, conlendo o no do procêsso licitatórú, as
informaçóês para crál(o em conta correnle como: nome e númerc do Banco,
nome e número da Agéncia e número dâ contâ. anêxando a Nota Fiscâl
d€vidamente atesta, emitidê sem rasura. em tetra bem leglvet. juntamente com
ópia do conlreto. cópÉ da nolâ de êmpenho como lambéà as jemâls cêrtidôes
atuakzâdas CertÍÍrcec,o de Regulandade de SrtuaÇâo do Func,o de GaÍânira do
Tempo de Servrço - FGTS. Certrdáo de Débrtos T;abathistas _ CNDT Cêítrdão
Negâtrvâ de Déb'lo Junto à Previdêncrâ Socrat - CNO Ceítdáo Con unta Negatrva
de Débilos Rêlativos a Íributos Federars e à Dlvida Âtjva da Uniâo, expediàa por
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7.2 - Como condação para Administração efêtuar o pâgamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condiçÕes de habilítaÉo:

7.3 - O recebimento não exclui a responsabitidade da Contrâtada peto períeito
desempênho do malerial fornecido, cabendo-lhê sanaí quaisquer inegularidadês
detectâdas quando da utilizaçáo do referdo matêrial;

7 4 - A notâ íjscat'íâtura dêverá ser emitida pêlâ própriâ Contíatada.
obrigâtoriamente com o númeío de jnscíçáo no CNPJ com que íoi cãdastrado no
departamento de cadâstro de forírecêdores da Cámara Municipal dê Sâo Bemardo,
constanle ainda da Nota dê Empenho e do Contrato, não se admitindo noias
Íiscaidaturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de íitiais ou da matriz.

08 - CRONOGRÂ A DE DÊSEMBOLSO

. 8.'l - O cronograma de desembolso será mênsal no valor estamando de RS
conÍorme quantitativo solicitado nos teínos da alinea .b-. tnceo XfV aà ãÀ. aO, ãa fei
Federal no 8.66993

órgãos da Secretaria da Receita Federal do BÍasit e
Fazenda Nacional, e certrdões negativas de débitos
Secretanas de Fazenda do Estado e do Munlcipio

PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/20í9. CPL

ANEXO II

MODELO OE CARTA CREDENCIAL

Cámara Municip.tde Sâo Be.nardo
Att,: COMISSÃO PERMANÊNTE DE LICITAÇÃO - CPL

ReÍ.: PREGÃO N. OOs/2019 - CPUCII SB

i'
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Na qualidadê de
inscrita no CNPJ sob o

representante legal da

- Porlador da Cl n o

Local e data
Nome € assinâtura do represênianle tegal

credenciamos o Sr
e do CPF n"

emptesa

, para nos represenlaí na licitaÇão em reÍeíéncia. com Doderes
para foÍmular ofenas. lances de preço. recorreí. renunciar a recurso e praticâr todos os
demais alos pertinentes ao ceíame em oome da representada.

ptr.. , & ra
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PREG PRESENCIAL NO OOí2019 - CPL

aNEXO flt

OECLARAÇÂO

RCí.: PRÊGÀO PRESENCIAL NO OO5/20,9 - CPL

A empresa ..... , rnscrita no CNPJ no .... .. por
intermêdro de seu repÍesentante tegat o (a) S(a).. ...
portador (a) da Cl nó e do CpF nô .. DÊCLARA, sob as
sançÕes admanistrativês cablveis e sob as penas dâ lei. em especaalo art. 299 do Código
Penal Erasileiro. que:

1) Quanto â emprêgar agentes incepazêi ou rolativamêntê inc.pãze!;
consoânte o disposto no lncrso V do Art 27 dá Lei no 6 606, de 21 de junho dê'1983, acrescido pêla Lei nô 9.954 de 27 de outubro de 1999, que não pâssur em
seu quadro de pessoal empr€gado(s) com menos dê jg(dezoito) anos em
lrabalho notumo, perigoso ou insatubre, e em qualquer trabaiho me;ores de Í6
(dezêsseis) anos. salvo na condção de apreôdiz a paítr de 14 (quatoze), em
cumprimento ao djsposto no rnciso XXXlll do Artígo 70 da ConstÀtiçao Feaeral
de 1988

2) Quarto a condição ME/EPP/COOp. êsta empÍesê estâ excluida das vedacões
constantes na Le, Comptementaí no 14tt2114 e na presente datá, e
considerada

)MICROEMPRESA coníoÍmê Ler Complemenrat no 147t2014
) EMPRESA OE PEOUENO PORIE confoÍmê Le, Complementar no 1472014.
) COOPERATIVA. conforme artigo 34 dâ Lei Fedeat ô6 11 4BB:2OO7.
) Não é ME/EPP/COOp

3) Qu-a-ntg ao pleng cqnhecimento e atendimonto àr êxigêrclr! óê
habilltagão; quê eía emprêsa âtende a todos os reqursúos de haOÍ,|à*o. 0".
como apíesenta sua píoposla com rndtcaÇão do obtêto e do píeÇo ofeiecrdo osquais atêndem ptenamente ao Edalal.

 ) 9:1nt9: inexistênciâ de íato impedttivo dê citar; nos termos do artito 32.
§ z -. oa Ler Fedeíal n .8 666/93 que alé a píêsente data nenhum fato oóreuque a rnabiliie a partictpâr do pREGÂO em epigrafe, e quê contra ela não sxrsle
neflhuÍh peddo de Íeléncla ou concordata. óeclara outrosstm. conhec€r na
íntegÍa o Edúal e que se submete a todos os seus termos

a. OeclaÍá âinda, nos termos do arttgo 9o lll da Lei Federal n." g.66ô/93.
quê não possui em sêJ quâo.o íLncronet serv,doÍ púbtrco ou dtr€ehte d€

. órgão ou entrdade contÍâtanle ou responsávej peta licitaçãob Dêclera também. nos teÍ.nos do artrgo 90. Ie It. de Ler Fedêrat no
8.666/93. que não rncrde em suas hipóteses vedâdas.

(
(
(
(
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5) Quanto a elaboração indêpendente de proposú:

a) A píoposta ânêxa foi etaborada de maneira independentê (pelo ticitante). e que
o conteúdo da píoposta anexa náo íoi, no lodo ou em parte, direta ou
indiretamente, rnfoímado a. discutjdo com ou recebido de qualqueÍ outro
paÍticipante potencialou de íato da (identiícaçâo da licitação), porquatquoÍ melo
ou poÍ qualquer pessoa;

b) A intênÉo de âpÍêsentâr a propôstê anexa náo foi jnformadâ a. discutido com
ou recebido de quatqueí outro participânte potencral ou de íato da (identííicaÇâo
da licitação), por quatquer meio ou por quatquer pessoa;

c) Oue não tentou por qualquer meio ou por quatquer pessoa influir na decisáo de
qualquer oulro paítiqpante potencjal ou de íato da (identiÍicaçáo da licitaçào)
quanto a partacipar ou não dâ reíerida licjtâÉo:

d) Oue o conteúdo da propostâ ânexa nào será, no todo ou em parte, diíeta ou
indiretamente, comunrcado a ou disculido com qualquer ouiro participante
polen-crâl ou dê feio da (dentificação da trcitação) antes da adrudiceçáo do obreto
da reíerida hcitação;

e) Oue o conteúdo da proposta anexa não foj, ho todo ou em paÍle, direta ou
indiretamente, inÍormado a. discutdo com ou recebido de qualauer inteorantê de

_ (óryão hcrtante) antes da abertuÍa oficrat das propostasf) Quê está plênamente crênle do teor e cta eíensào desta dectaraÉo e que detêm
plenos poderes ê informações pêra firmá-la

Local e dâta
Nome e as6inatuÉ do rêprosentante legal

[ObseNaçáo: em caso afrfinalivo. assinalat ê rcssalva acma: Esla doclaacào deverà
ser emitda em papel quo denhfiquo o ôrgáo (ou empresa) emtssdrl
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PREGAO PRESENCIAL tf OO5,20í9 - CPL

ANEXO IV

I,lOOELO DE PROPOSTA COÍÚERCIAL

À
CÂUARA uNlctpal DE sÃo BERNARDo rÍça
Rue do NoÍte. no 140 Centro. CEP n" ô5.430{OO. Sâo Bernardo - MA

ATT, COMISSÃo PERI\,IANENTE DE LIcITAÇÃo - cPL
Rua do Norte, ô. 140. Cêntro. CEp n" 65.430-000. São Ber.rardo - MA

REF; PREGÃO PRESENCIAL NÔ /20í9 - CPL

Píezâdos Senhores.

Sub.netemos à apÍeciação de V. Sa. proposta nos temos dGcritos abaixo.
assumindo inleira responsabilidede pêlo seu teor e âs demais obdgaçôes estabelecidas
no edital E seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÁO SOCTAL:
SEDEI
CNPJ:
TELÊFONE-/FÂx:
ENDEREÇo ELETRÔNIco

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

2. PRÁZO OE VALIDADE OA PROPOSÍÀ:
3- PRÂzo paRA ExEcuÇÀo Do coNÍRATo:
4. coNorcôEs oE paGAMENto:
5. oaDos BANcÁRtos oa E PRESA:
6. |NFoR AçôES Do REpRESENTANÍE euE AsstNARÁ o coNTRÂÍo (Nomê,
RG, CPF, Ende.êço).

Local, data e âssinatura
(nomê da empresa ê do seu represêniante lêgâ1. com a devida identiíicação e

quatificação)

l

|tl

l*ry+

I irEM I oEscRlÇÃo/ MooELo/ uNtDÁoE oE -ou^N 
I

EsPEcrFrcAÇÃo FABRlcailrE TEDIDA oaoE
vÂLoR uNrÍ f v^-aoR TorÀL

t__r_+__-_i_- _+_f Il
I
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CONTRATO NO

PREGÃO PRESENCIAL NO OO5/2019 - CPL

ANEXO V

MINUTA OO CONÍRÂTO

/2019i CÂMARA

ÍERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARÂ MUNICIPAL OE SÃO
BERNARDO Ê A EMPRESA
PARA O FORNECIiIENTO, SOB DEIAi{OA. DE
MAÍERIAL OE EXPEOIENTE INTERESSE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BER ARDo.

A CÂ ÂRA MUN|CtpAL OE SÀO BERNAROO/MA, inscnra no Câdastro Nacionatde
Pessoas Juridicâs sob o no 07.629 520/0001-07, sedjada na Rua Conêgo Nestor no21S
Cont.o, CEP: 65.5S0-OOO São Bernardo/MA, doíavante designada CbffUfmffe,
neste ato represenlado peto presrdente o Sr BERNARDO JOSÉ TRBUZI DE
CAnVALHO,brasiterro,portadordacêrteiradêidentidadeno.....edoCpFno....
rosideôte e domiciljado na nesla Crdade e a empresa _-inscrita no Cadastro
Naclonâl de Pessoa Juridrca - CNPJ do Ministé.io da Fazendâ sob o nô
estabelecida (in3eÍir endereço completo), neste ato denomrnada COXfUflõÃ
repÍesentiada por (ins€rir o cargo), senhor(a) (qualiíicação do gignatá,io do
contrâto), inscnto no Cadastro de pessoa Fisjca _ CpF, sob o_, portaOor do R.G.
nô _de acordo com a represenlação legal que lhe é outorgada-por _l(inserlr quatdo! instrumênto3: procuraçâo/contreto sociaugstatulo soclaq ieSOlVef
celebrar o presente Conkalo decorrente da ticitação na modalidâde pregão pregencial
n.' 12019 e do processo Adminbtrativo n." OO7/2019, com íund;mento da Lei
no I 666, de 2'l de lunho de 1993, dâ Lei no 10.520 dê.t7de juthodê2OO2ena Lei no
8.078. de í990 - Cód'go de Dêfesa do Consumidor medrante as seguintes cláusúlas e
condiçôes:

CLÁUSULÂ PRIi,lEIRA. DO OBJETO

- 1.1. Constilui objeto do presente conkâto a ContrataÇão de pêssoa iuridicapara o foÍnecimênto. sob demanda de Mâteriat de expedient" O" ,nreÀ!"e aãCár.r"
Munrcrpâlde São BeÍnêrdo confoÍme as espêcificaçóes constantes do píotelo Báqco,quê integíou o Edital do Prêgão presenciat n. /20í9 _ CpL ;; al-;-".-;","-guu_r 

reg_rouo Eorratoo prêgâo presencaalno /20í9 _CpL dâ Camara, proposta
da CONTRATADA ê demars documêntos coôstantes do pÍocesso no _ li}1g,

1.1 . Discriminação do objetol
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIÂ

2.1. O prazo de vigêncÉ deste TeÍmo dê Contralo seÍá aié 31/l2/2Oí9 contedos dâ
assinatura do cont.ato. prorÍogávet ôa forma do art 57. s1o, da Lei n.8.666. de
't 993.

3. CúUSULA TERCEIRA - PREçO
3.1. O valor do prêsente Termo de Contrato é de Rg (.. . . . . ).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso sêrá o valor Olobal diluido
mensâlmente de forma equitativa até 3'l/12/2019, conforÍne quantitativo solicitâdo
(sob demanda). nos leÍmos da atinea b" rnciso XIV do aí. 40. da Lei Federal no
8.666t93.
3.3. No valor acima estâo incluidas todas as despesas ordanárias diretas ê iMiÍetas
decorrentes da execLlçâo contratual inclusjve tributos e/ou imposlos, encârgog
sociais, lrâbalhislas. prevdenciáÍios. íiscais e comerciais ihcrdentes. texe Cle
admmistraçào. íÍete. seguro e oulros necessários ao cumprimento inlegÍaldo obj€to
da contíataÉo

4. CúusuLA QUARTA - ooTAçÃo oRçAMENTÁRIA
4,1. As despesas decorrentes desta conlrataçào estáo programa(las em dotaÉo
orçamentána prôpfia, prevrsta no oíçamento do Cámaaa, para o exeacicio de 201g,
na classillcaçào âbarxo

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90 30

5. CúUSULA OUINTA - PAGAMENTO
6.r. O pagamento será fe o pêlâ Cámarâ Municipatde São Bemardo/MA, em mo€de
coÍíente nacional. mediante Transíerência BancáÍia Eletrônica, direto na Conta da
Conlratada e ocorrêrá alé no máxrmo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento
deímrtivo do material, mêdrântê â apresentâção da competente Nota Frscâlou Fatuía;

5.í.í. A CONÍMTADA deverá proiocolar na sede desta Cámara a solicitaçáo dê
pagamento. assinada e carimbada pêto repíesentante legalde empÍesâ êm papet
iimbrâdo. contêndo o no c,o processo licitaiório as rníormaçõês para cr#ilo em
conla conente como nome e oúmero do Banco. nome e número da AgêncÉ e
númEro da conta, anexando a Nola Fiscal devidamente atesla, emiÍida sem
Íasurá, em lelÍâ bem legível juntâmentê com cópia do contrato, cópia dâ noia de
êmpenho como também as demais certidõês atuahzadast CerliÍicado de
Regúlandade de Srtuaçéo do Fundo c,e caranrra do Tempo de SeÍvço _ FGTS.
Certidáo d€ Oébitos Trabalhistâs - CNOÍ, Certidão Negativa de OéÉito junto à
PrEvidénoa Social - CND. Cenrdão Conjunta Negalivâ de Oébíos Relaitvos a
TÍibúos Fêderais e â Oivida Ativa da Uniâo. expedida por órgãos da Secretaria
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do Estado e do Muntcipio
6.2. Cano condtçéo parc Administração efetuat o pagamento, a licitante verpebra
daveíá fiânter as mêsmas concliçóes.te habltitaçáo.
5.3. O recebtmento náo exclui a responsabilidade dâ Contíatada pêlo pêíÍeito
desempenho do malerial Íornecido, cabendo.lhe sanar quaisquer anegularidades
detectadâs quãndo dâ ulitização do referido mateíat
6.4. A nota íiscauÍatuÍa deverá seí emrtida pela pÍópna Contíatada, obrigatoriam€nte
com o número de inscÍição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Coôlrato,
não sê admirndo notas Íiscaisíaturas emitidas com outro CNpJ. mesmo de íiliais ou
da matriz.
6,5. O pagamênlo dar-se-á diíetamenle na conla correnle da Contratedâ, junto ao
Banco _, ãgênciã no _ e conte corrente no

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇOES
6,1. O preço contÍatado é fixo e iríealustávet
6.2. Eventuais alteraçôes contíâtuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8 666. de í993.
6.3. A CONTRAÍADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condjçôes conratuais, os
acÉscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25oá (vintê ê
cinco por cento) do valor inicial atuaftzado do conkato.
6.i1. As supressões Íesultantes de acordo celeúado enlre as paítes contÉtiantes
poderào excedeÍ o limÍte de 25% (vinte e cinco poí cenlo) do valor inlcial atualizado
do @ntrato.

7. CúUSULA SÉnuA . ENTREGA E RECEBIMENTo Do oBJETo
7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser reatÉado parcetado em DUAS
EIlP.1S, de acoído com as necessidados e qúanlitalivo solicitado p€la\ COTTTRATANÍE durante o pertodo de vigé.cia do conirâto
7.1.í. O matêrial obJeto do presenle Termo de Referência deverá ser entragúê na
sede da Cámara Munrcipal de São Bemardo _ MA, locâlizada na Av. Joáo Xxlll.
S/N, Bai.ro Centro. São Bernardo/MA. CEp 65 399-OOO. aos cuidados do
Superyisor do setor competente de Segunda a Sexta dâs E OOhs às 13:OOhs.
7.2. As condigôes de enkega e recebirhenlo do objelo são aqueles pÍevBlas no
Termo de ReíeÍência. documento integranle e apenso a esle conlralo

8. CLAÚSULA OTTAVA - F|SCAL|ZAÇÃO
8.í.A fiscalização da execução do obJeto seíá eíetuada poí Representante
dssignâdo pelê CONTMTANTE.

9. cLÁusuLA NoNA - oaRtcAçÕES oA CoNTRÂTANTE E oA CoNTMÍADA
9.í. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sâo aquetas píevistas
no Termo de Referência

10. cúusuLA DÉctMA- sANçôEs AoMtNtsrRATtvas
10.'l Comete rníração adminiskativa nos termos da Leano g.666. de 1993 e da

Lêr no 10 520, de 2002. a Conhatada quel

da Receiia Federal do Erasil e da Pr@urado.ia Geral da Fazenda Nacional. e
c€rlidóes negativas de débitos expedidas por órgáos das Secíetarias de Fazenda
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10 1.'1 rnexeculartotât o, par.là@
em decorÍênoa c,ã contrataçáo;

191 ? ensêjar o íetardamento da execução do objelo;
10 1.3 íraudâr na execuçâo do contrato.
10.1 .4 comportarse de modo inidônêo:
10.1.5 cometer íraude fiscat,
10.1.6 não mantrver a proposta.'lO:2 A Contralada que cometer qualquer dãs hfrações discriminadas no

subatem acmâ íicârá sujeÍta, sem preluizo da rêsponsabiliáâde civt e cÍiminal, às
seguintes sançóêsl

10.2.1 advertêncE por faltas leves, assrm enlendiclas aeuelas que não
acaríelem prejujzos sgnÍrcâttvos paÍâ a Contratante:

.10.3 ._. mufia moratona de O,3olo (2ero vi.gula tíés poí cenlo) por dia c,e atíasoinjuslificado sobre o vetor dâ pârcele iiadimptida, ate a 
-Oata â- efotiro

inadimplemento, observando o timite de 30 (tnnta) dias;'10.3.1 mutia compensatória de.l1o/ó (dez por cento) sobre o valor lotat
do conlralo. no caso c,e jnexêcução total do oblelo;10.3.2 êm caso cte inexecução parcial, á muta compensatória, nomesmo percêntual do subilem acima. será aplicâda de Íorma propoÍcionâl àobrigaçáo inadimptrda,
í0.3.3 suspensáo de ticitaí e impedimento de contrataÍ com o óígào,
entrdacte ou unidadê admhastrâtiva peta quat a aaministraçào âúútà operae-atua Concrelamenle. pelo prazo de até dors anos.
10 3.4 rmpedrmênto de hcitar e conkatar com a Câmara Municipatdê SãoBemardo/MA com o consequente descredenciamento nã áiGr" O"C-adast.o próprio da CÀMARA peto píazo de ate c,ncã àn'os;- 

-'-'-",]9.35 declaraÉo de inidoneidade p"i" ri"tt", -oi"l-ont 

"t", -. "Administração públrcá. enquanro perdurarem os motvos ããreriilnanies oapunição ou até que seja promovlda a reâbÍ[açào perante a- prOpnaautoÍidade que aprrcou a penarrdade qr" ,"," 
"oâiâiai-ràíü"'qr" a

. - Conrratada Íessarcir a Conrratante p"toa p;.JuzoJ;;;;;l;,'-"'"'"
101- Tambêm Íicam sujedas às penaÍioadesdo arr. ãz lrrãiüã" L. 

". 
a.om.dê 1993, a Contratadâ que:

10.4.1 tenha sofrido condenaçáo defin,trvã por praticar. po. mêio dolosos,íraude íscatno recothrmento de ôuaisquer r,iri.;. -'--' "" "'"'"""
1O.4 2 tenha prâlicâdo atos iiicjtos visanio ã frustrar os objetivos daticitaÉo,

10.4.3 demonske não possuir idoneidadê parâ contrataí com a
. - _ Ac,mrntstíaçâo em vrrlude de atos rlicrtos pratrcadoJ

]9^!- l,apticaçáo de quâtquer dâs penatiãraã pãistas rêalazar-6ê-á empÍocesso admmrslÍatrvo que asseguÍará o conrradit;í; 
"-ã 

r_ã'*L* aContrátada. observando-se o procedrmento pr"r,sto na t-", n; 8-OO-O ãJtõõi
:y_o , A aulonc,ac,e competenle. na aplícaçào das sanÇóes. rerãia .,consderaÉo a gíaúdade da conduta do rnfrâror. o carater eUucaltã ú" üi". ua,
::i" " 

d.T.::::9? à.adínr^isrrãção. obsê_rd" r;,;;lp;;;;;;;;;J;"o.
^s penalEades serão írbrqatoíiamenle regtslradas no Sistema deCadâstro próDío de CÀMARA

1í. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

er.n.!.c.t, i,,,
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art 80 da mesma Ler sem DreJuizo das sanÇôes aptrcávets
11 2 Ê admrssivel â ír.rsão, crsáo ou incorporaçáo da conkâtâda coíÍúem outra
pessoâ iuridicâ. desde que sêlam observados pela nova pessoa juridica todos o§
requisitos de habilitâÉo exigidos na licitação oíginal; seJam mantidas as demaE
cláusulas e condições do conkâto: não hala preruíro à exeãuçào do obieto pâctuado
e haia a anuência expressa da Admrnrstração à continudadé do conúato.11.3. Os casos de rescisâo conkatuat serào formalmente molivados.
âsseguíândo-sê à CONTRATADA o drÍeito â píévia e ampla defesa-11.4 A CONÍMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTÊ em câso dê
rescsão adm,nistrativa prevista no art 77 da Leino 9.666. de 1993.

I I 
5 . O teÍmo de rescisáo será píecêdido de Retatórjo indicati;o dos s€guintês

âspêctos. conÍorme o cáso
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais ,á cumpridos ou parcialm€nte
cumpridos;
í 1 5.2 Rêiâção dos pegamentos já eíelLredos ê atnda devtdos,
'l 1.5 3 índenpaÇóes ê mu[as

,2. 
. - 

cLÁusuLA oEctMA sEcuNDA _ vEoAçôES12.1. É vedado à CONTRATADA
121 1. catrcionü ou utilizár estê ÍeÍmo

11 1. O prêsente Têrmo de ConkatúóoeãletesãnoEã nã trp--
previstas no aÍi 78 da Lei no 8.666. de .1993, com as consequências indicadas no

opelação íinancetíã,
121.2. ,nterromper a
inadimplemento por parte
ern iai.
12.1.3. Subcontr.ter.

de Coôtrato pâre quahuer

erecuÇão contratua, sob ategâCâo de
da CONTRA IAN I t. satvo nos casos previstos

í3. -. CLÁUSULA DÉCIi,lA TERCEIRA - DOS CASOS OIÚISSOS.
13 1 Os cesos omjssos serão decidrcíos peta CONTRATÀNIE. seoundo asdisposições conrjdas na Ler no I 666 de 1 993, na Ler ;" 1o.izô, o" ãoõã11"r"onormas gerais de ticitaçóês e contratos admanistratrvos e.' 

"uOlããriamente.segundo as dispos,Çóes contidas na Lei no 8 078, de rSgO - óàOiSã;ê óefêsa OoConsumidor - e normas e pÍinclpios gerais dos contratos.

í4. CL.ÁUSULÂ DÉctita ouaRÍa _ puaLtcaçÃo
141 lncumbiíá à CONTRATANTE próvdenc6r ã pubtcaçáo desteanstírmento, por extrâto. no Diário Oírciat do Estado no pr".o'pi."tã-i" r-"i n.8.666. de 1993

í6. cúUsULA DÉcIuA QUINÍA - FoRo
15.1. O Foro para solucionar os lltigtos que dêcorrerem clâ êxecuÇâo c,estêTe.mo de Contrâto será o da Comaica que abrange-; rr,lrÃ,àipi",ã sa"B6mârdo/MA.

Para.Íimeza e vakdade do pacluado, o presente TeÍmo de Conlrato íoi lavÍado em iíê
{úes) vras de guat teor que depois de ljdo e achado em ordem. vai assinado pelos
conlraentes.
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Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF:

Êq|m. !.d.3s _


