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MINUTA OO EDIÍAL

PROC. AOM. N". 0í8'2019

OBJÊTO: Contratação de pessoa jurídicâ pâra o fomecimento, sob demanda, de
mâterialde expediente de interesse da Câmara Municipalde São Bernardo.

oRGÃO LICITADOR: Câmara Municipal de São Bomardo/MA

DÂTÂ DÂ SESSÃO PÚBLICA: 
-/_/2020

HORA: _:_hs

LOCAL: na sala da Comissáo Permanente de Licitação/CPl da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nêstor no 21s-Cêntro, CEP n' 65.550-000, São
Bemardo/MA

Prsqoeira da Cámara Municipal de São Bernaído: RENATA Lll\4A FERREIRA
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ÍÚINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. Nô. 0í8/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO, iNSCritA NO CAdASI'O
Nacionalde Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/000147, sediada na Rua Conêgo
Nestor n.21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, por intermédio do
Pregoeira da Comissão Permanente dê Licitaçáo dê São Bemardo, dêsignada p€la
Portaria no 02112019, assinada em 07 de outubro de 2019, e publicada no átrio
Municipal e DOE no dia 10 de outubro do 2019, leva ao conhecimento dos
intoressados quê realizará licitaÉo na modalidadê PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
mênor preço por LOTE, conforme dêscrito neste Edital e s€us Anexos € em
conformidade com o disposto da Lei no '10.520, de '17 de julho de 2002, Decreto n'
3.555, de I de agosto de 2000, da Lei Complemêntar n' 123, de 14 de dezembro de
2006, da Loi no 11.488, de 15 d6 junho de 2001, do Decreto n' 6.204, de 05 do
setembro de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, a Lêi no 8.666, dê 2'1 de junho dê
'1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A sessão públicâ de realização do Pregão terá início às _:_hs do
dia _ de de 2020, devendo os envelopes, contendo a Proposta de
Preços e a DocumêntaÉo de Habilitação para o objeto dêÍinido neste Edital e
respêctivos Anexos, ser entÍegues na COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAçÃO-
CPL, situada na Comissão PeÍmanente de LicitaÉo/CPl da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no21s-Contro, CEP: 65.550-000, Sáo Bemardo/MA,
na data e horário acima mencionados.

í. DO OBJEÍO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contrâtâção dê pêssoa juridica para o
fomecimento, Sob demanda, de mateÍial do expediente de intergssê da Cámara
Municipal de Sáo Bemardo, conÍorme ospecmcaçóes constantes do Termo de
ReÍerêÍcia - ANEXO l, parte integrante deste Edital,

1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 28.48S,76 (vinto e oito mil,
quâtrocentos ê oitontâ ê nove mil e setenta o seis centavos).

2. DA PARTICIPAçÂo

2.'1. ParticipâÉo dê €mpresas, cujos râmos dê atividadês sejam compatíveis com o
objeto licitado e quê atendam a todas as oxigôncias, inclusive quanto à documentação
e requisitos mínimos de classilicação das propostas, constante dêste Edital e sêus
Anexos.
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2.2. A paÍlicioacão neste Preoão é EXCLUSIVA a microempresas. empresas de
oeoueno porte ícontorme Lei Comolemêntar no í23. de í4 de dezembro de 2006.
nos termos do aÍtioo 48. lnciso L atlorado pela Lei Complemêntar no í47. de 07
de aooslo de 2014), cuio ramo de atividade comoalivêl com o obieto licitado e
ouê âtendam a todas as exiOências. inclusive quanto à documêntacão e
requisitos mínimos de classiÍicacão das propostas. constante deste Edital e
seus Anexos.

2.3. Não serão admitidâs na licitaÉo as emprêsas púnidas, no ámbito da
Administração Pública, com as sanÉês quê abarquêm a Administração Pública
l\runicipal prescritas no art. 70 da Lei Fêderâl n" 10.520/02, bem como os incisos lll e
lV do art. 87 da Lei Federal no 8 666/93.

2.4. Não poderão participaÍ os interêssados quê se encontrem sob Íalência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que s6ja sua Íorma d6 constituição, êmprosas estrangeiras que nào
funcionêm no país, empresas que possuâm, entre seus sócios, servidoÍgs públicos
da Cámarâ Írlunicipal de São Bemardo, bêm como aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou Crntratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar o contratar pela Administraçáo Pública de
Câmara llunicipal de São Bêrnardo. (art. 9 da Lêi Fêderêl no 8.666193)

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA

3.'1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se íor o c:tso,
comprovar a existência dos nêcessários poderes para Íormulação ds propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregão Presencial.

3.í.'1. até o inicio do horáío da sessão, o Pregoeiro ou, por delegaÉo deste, a equipe
de apoio, procederá ao crêdenciamento dos licitantês ou dos representantes legais
presentês, comprovando, se Íor o caso, a outorga de poderes necessários paÍa a
Íormulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao prêgão,
obseryando-se ainda que:

e) Não será permitido âo mesmo crêdenciado represontar mais d€ um proponênte no
mesmo certame; e

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

3.2. O ljcitanto intêrêssado devgrá s6 aprêsêntiar ao Pregoeiro ou a equipê de apoio
para credenciamento por intêrmédio de ssu representiante devidamente munido dê
doc mênto que o crodenciê a perticipar deste p.ocêdimento licitatório e a responder
por sua ropresentada, devendo, ainda, no ato de entrêga dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalêntê, com copja do
respectjvo documento.
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3.2.1. O cÍ€denciamento far-se-á por meio de instrumento público d6 procuraçáo ou
instrumento particular, ou por Carta Cr€dencial, Ílrmada p€lo signatário da PÍoposla,
com assinatura reconhêcida por Cartório competonte, no modeio do ANEXO ll destê
Edital, com poderes para formular ofertas ê lancss de prêços e praticar todos os
dêmais alos pertinenês ao certame, em nome do proponentê.

3.3. O instumento dê procuraÉo, público ou particular, ou Carta CÍedencial (ANEXO
ll), dêvêrá estar acompanhado de cópia dos seguintes documêntos:

a) ato constilutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamênte registrado, em sê fatando d6 sociedades
comorciais 6, no caso de sociedades por açóês, acompanhado de documentos de
eleiçõês do seus admlnistradores, no qual estejam 6xprossos seus poderes para
exercer diroitos e assumir obrigaçóes em decorrência de tal investidura;

b) Gpia da Cédulâ dê ldentidade ou ouko docum€nto oficial que cont€nha foto do
rêpresentante da êmprêsâ interessada.

3.4. Os documentos de credenciamsnto serão conÍeridos pelo Pregoeiro, a cada
Sessao Pública realizada.

3.5. Após o crêdênciamênto, será doclarada a abêrtura da sêssáo e não mais sêrão
admiüdos novos proponôntês, dando-se início ao r€cebimento dos envelopes.

3.6. O credênciamento sêrá conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Públicâ realizada.

3.7. É facultada a aprssentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
desse documgnto somente impedirá que o represontantê da licitante se manifesto ou
respondâ pêla represântada durãntê o processo licitatório.

3.8. A licitante que comparêc€r representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subllem 3.í, devendo
comprovar esta qualidadê através d6 cópias dos documontos indicâdos nos subit6m
3.3 alíneas "s" e "b".

3.9. Não sêÉ admitida a participaçâo do dois representantês para a m€sma empresa
e nem de um mesmo representiante para mais de uma ompresa.

3.10. Os licitantes d€vêrão apresentar Declaraçáo, em separado dos envelopes, de
ênquâdramonto no art. 30 da Lei Complêmênlar n". 14712014, no caso d€
microempr€sa ou emprêsa de pêqueno porte e também para as cooperativas,
conformê modelo constatê do Ahexo ll dêstê Edital. A não entrega da reÍerida
Declaração indicará qu6 a licitântê optou por não utilizar os bônefícios prôvistos na Lei
Complemêntar no. 14712014.

3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão compÍovar a declaraçáo do item anteÍior, d€vendo
trazer, no caso das ME/EPP a Cêrtidão dê Enquedramento como Microsmpresa ou
Empresâ de Pequeno Poíe, somentê para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n' '123, de 1411,,2006, omitida nos termos do art. 8" da lnstÍuçâo_z-
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Normativa do Departâmento Nãcional de Registro do Comércio - DNRC n' 103, de
30/04/2001, pêlo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato
Sochl das proponentes pertencentes a esta categoria êmpresarial.

3.11. Os Licitantss dêverão aprêsentrar a declaraÉo exigida no item 7.3.6.

3.12. Da Ordom dos Procedimentos:

3.'12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedirnentos:
a) Credenciamentoi
b) Abêrtura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d)Julgamonto, Classiícação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
e) Do bênofício às microempresas e emprêsâs de pequeno poíe
0 Fase dê habilitação
g) Fase Rêcursal
h) Da AdêquâÉo da Proposta ds Preço

4. DA APRESENTAçÃo Dos ENvELopEs

4.1. A Proposta dê Proços e os Documentos de Habilitaçáo dêvêrão ser apresontados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia 6 hora acima
mencionados, em 02 (dois) ênvelopês opacos, distintos, devidamentê fechados ê
rubricados no fecho e contendo em suas partes extemas e Íroniais, em caractgrês
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO O,I

PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃo PRESENctAL N.
oRGÃO LrcrrADOR: cOlrrr§§ÃdpehnlNENTE DE Ltc|TAçÂO - cpL
LOCAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: _r_/2020
NOME DA EMPRESA LICITANÍE

ENVELOPE N' 02
OOCUMENToS PARA HÂBILITAçÃo

t2020

oRGÃO LrcrrADoR: cOml§§ÂdpihúlNENrE DE LtctrAÇÃO - cpl
LOCAL; SÃO BERNAROOTMA
DAÍAt J_liàO2O
NOME DA Ei'PRESA LICITANTE

4.2. Náo seÉ admitidâ a entrega de âpênâs um envêlopê.

4.3. Afx5,s q entrega dos envelopes, aquêle indicado como "DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO' será rubricado pelo Pregoeiro, equipê de apoio e os reprêsêntantes
credenciados das licitântes.

PREGÃo PRESENctAL N. t2020

./
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4.4. Os envelopes deverâo conter, obrigatoriamonte, a documgntaÉo em original ou
ópia prevismêntê autenticada por cartório competentô ou poÍ servidor da CpL (até
vintê ê quatro horas antes da realização do certame), ou publicação êm órgão da
imprensa oÍicial.

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do pÍesente Edital ou que forêm
omissâs ou apresentem iÍregularidades ou defeitos capazes de diícultar o julgamenlo,
s6Íão desclasslfi cadas.

4.6. Nâo serão acêitas documêntação ê proposta enviadas via postal ou êntregues sm
outros setores que náo seja o esp€ciÍicado no preámbulo do Edital.

4.7. lndependentemente de declaração expressa, a simples aprêsentação da proposta
implicará a submissâo às normas constantes da legislaÉo quê rege a matériâ ê ao
presente Edital de Pregáo ê seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Proposta dê Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em
papel ümbrado da licitante, em língua porluguesa, salvo quanto às expÍessões
técnicas ds uso corÍgnte, sem emendas, rasuras ou êntrelinhas, devidarn€nte datada,
assinada ê rubrjcadas todas as folhas pelo roprêsêntante legal do licitante proponente,
com o seguintê conteúdo, de âpresentaÉo obrigatória:

a) Númêro do Pregão, raáo social do proponênte, número do CNPJ/MF, êndêrsço
completo, telêÍone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
coniato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta corrente para Íins de pagamenloi

b) Nome completo do rêsponsável pola assinatura do contrâto, números do CpF e
Carteira d6 ldentidâde e c€l(p na êmprêsa;

c) DescriÉo completa do objeto da pr€sente licitação, com indicâção do LOTE ê ITEM
cotados, em conformidade com as espêciÍicações do TêÍmo de Reúerênci8 - ANEXO
I doste Edital;

d) Preço unitário ê o valor total da proposta. Nos prêços propostos doveráo estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 6xempb: Aansportes,
tributos de qualquêr natureza ê todas as despesas, dirêtas ou indirêtas, relacionadas
com a execução do objeto da presente licitaçãoi

0 Prâzo de validadê da proposta: nâo inferior a 30 (trinta) diâs, a contar dâ datia da
sêssão de abêrturâ dos Envêlopes;

g) Prazo dê execuçào: de âcordo com Termo de Rêferência. 
,r"

g.í)Apos a solicitação de fornecimento, a CONTRAÍADA deverá proceder a entrega
dos itens constantos na mesma, em sua totialidade, em até no máximo 05 (cinco) dias
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consecutivos, em uma únic€ etapa, independentêmênte do quanüüaüvo e valoÍ
solicitado.

5.2. Não sêrá admitida cotação distinta prevista neste Edital.

5.3. O preço ofêrtado permanocerá fixo e irrêâjustável.
5.4. A apresonbção da Proposta implicârá na plena aceitação, por parte do licitantê,
das condi@s estabelocidas neste Editale seus Anêxos.

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficaÉ sujeito às penalidades do Decrêto
Fsdsral.

5.6. Quaisquor tributos, custos e dêspesas dirêtos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorÍetamente cotados, sorâo considerados @mo inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acráscimos, a esse ou qualquêr título, dêvêndo os sêNiços
ser fom€cidos sem quaisquer ônus adicionais.

6. OO JULGAiIENTO DÂS PROPOSTAS

6.1. SeÉo proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresontarem as propostas
dê menor pÍêço global por LOTE € todas aquglas aprêsentadas com preços até í0%
(dez por cento) supêriores, dispostos €m ordem crescente, para que os repÍeseniantês
legais das licitantes participem da êtapa de lancês verbais.

6.2. Quando não Íor€m idênüficadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conÍormidade com o deÍinido no subitem anterior, o pregoeiro fará o o.denamênto
das melhores ofertas, até o máximo de kês, colocadas em ordem crescento, quaisquer
quo sejam os valorês ofêrtados. conforme o disposto no Decreto Federal.

6.3. Aos proponentês proclamados conÍorme os subitens anterioros seÉ dada
oportuniJadê para nova disputa, por meio de lancês veôais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentês, para a escolha dâ proposta dê menor valor.

6.4. Não podeÉ havêr desistôncia dos lances oÍertados.

6.5. O empate êntrê duas ou mais propostas de prôço, sgrá resolvido por sorteio êm
ato público, com a participação de todâs as licitantês.

6.6. Encerados os lances, as propostas de microêmpresa e dê empresas de
pêqueno poÍte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada, devsndo estas proponentes ser
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oÍerta, inÍerior a da primeira colocada, visando o desempate.

6.6.1. Aplica-se o disposto nêste item somênte no caso da proposta inicialm€ntê mais
bôm classificada não ter sido apresentada por microêmpresa ou êmprêsa de pequong -i?
port€.
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6.6.2, A microêmpresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificâda pod€rá
apresentar uma última oí6rta, obrigâtoriamente inferior à proposta do primêiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias ê observado o valoí
estimado pâra a contrataÉo, sêrá adjudicado em seu Íavor o objêto destê Pregáo;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pêqueno porte mais
bom classificadâ, na Íorma da subcondiÉo antêrior, o pÍegoeiro convocará os
licitantes remanescentes quê porventurâ se enquadrem na situaÉo descritr nesta
condiçáo, na ordom classiíicatória, para o exercicio do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equivalência dos valores apresontados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porto quê se en@ntrem no intervalo êstabelecido nesta
condiçao, o Pregoeiro fará um sorteio, deflnindo e convocando automatic€mente a
vencedora para apresentação da oferta final do desempatê;

6.6.5. O interessado que náo apresentar proposta dêcairá do direjto previsto na L6i
Complementar no t4712014;

6.6.6. Caso não ha.ia interessados em sxercer o djrcito de prefeÍência, o procedimsnto
licitatório conerá seu curso normal.

6.7. Aús a fase d€ lances, sêrá encêrrada a êtaoa competitiva e ordenadas às
oÍertas. exclusivamente oelo critério dê menot pÍ€co qlobal Dor LOTE.

6.8. O Pregoeiro oxaminará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
mênor pre@, conÍorme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente
a respeito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sendo ac€itável a ofêrta, será veriÍicado o atendimênto pelo proponente de todas
as exigências editalícias, pâra eÍeito de habilitaçáo. Caso contrário o PrêgoêiÍo
êxâminará as ofêrtas subsoqüontes, na ordem dê classiÍicaçáo, até a apuração do
uma proposta que atenda a todas as êxigências constantes destê Edital, sendo o
Íespectivo proponente declarado vencedor nessa fase.

6.10. Vedficando-se discordáncia entre o preço unitário e o total da PÍoposta
prevaleceÉ o primeiro, sendo conigido o preço total; oconendo divergência entÍs os
valores numéricos ê os por extenso, prêdominarão os últimos, indêpêndêntêmênlê de
consulta âo licitánto.

6.'11. Caso tênha oconido lanco, a Proposta de Preçôs, ajustada ao lance final, devêrá
ser protocolada na CPL da Câmara, no prazo de il8 (quarenta e oito) horas, contado
da lavratura da ata.

6.'12. SêÉo desclassificadas aquelas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valoros acima do máximo estabolecido no Edital, englobando
itêns e Yalor global;

6.12.2. Não âtênderem às exigências do pr€sente Edital ê seus Anexos: 
,1= ,
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6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregulaÍidades ou Íalhas câpaz€s dê
dificultar o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços maniÍestamente insxequíveis, assim considerados
aqueles quo não venhâm â ter demonstrado sua viâbilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são co€rêntes com os prâticâdos no
mêrcâdo

6.13. 56 a pÍoposta escrita de Íúênor Preço não Íor aceitávol ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será oxaminada a oÍêrta soguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver Íormulado tal proposta,
na ordom de classificação, ê âssim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda às condiçôês deste Edital.

6.14. O Progoeiro podeÉ negociar dirotamsnte com a liciknte dêt€ntora da proposta
de menor preço, no sêntido de quê seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reuniáo lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradâs as
oconências rôlevantes e quê, ao Íinal, será assinada pelo pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos rêprgsentantes dos proponentes pr€sêntes.

6.16. O licitante doclarado vencedor devorá encaminhãr (ou apresêntar) a proposta d6
preço
adequada ao último lancê, no prazo de 02 (dois) diâs, contado da assinatura da ata de
sessão.

6.'16.1. Os documentos podêrão ser remetidos por meio digital, podendo ser
solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquêr momento, em prâzo a ser estabêlecido
pelo P169oeiro.

6.16.2. Os originâis ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitantê.

6.16.3. O licitante que abandonar o cêrtame, deixando de enviar a documentaÉo
indicêda n€sta seÉo, será dêsclassiÍicado ê sujeitar-se-á às sânçôes provistas nêste
Edital.

6.16.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo paÍa o reenvio do anexo contendo a planilha de
composiçáo de prêços quando o preço total oÍertado Íor ecêitávê|, mâs os preços
unitários que compõem necessatem de ajustes aos valores êstimados pelo óRGÃO
LICITANTE. O ajustê da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.

6.16.5. Sêrá desclassifcada a proposta quê não corÍigir ou não justificar êvêntuâis
irregulaídades apontâdas pêlo Pregoeiro.

6.16.6. No caso dê licitaçâo por lotes ou itêns será pêrmitida a altoração de preços
unitários pelo liciiante observando-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens) r?

'1itô
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a) Como limito máximo o valor global final oÍertâdo, desde que os preços unitários
finais s6jâm mênores ou iguais âos preços unitários dâ proposta inicial;

b) A possibilídade de nogociaçâo com o proponente vencedor visando a reduÉo dê
preços unitários, pâra qualquer um dos itens individualmente; e

c) Para Íins do disposto nest€ inciso, o cálculo do valor global dar-ss-á pela somatória
dos preços unitários dos itêns da propostâ, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

7. DA HAB|LTÍAçÃo Dos LtctrÂt{TEs

7.'1. A Documêntaçao de Habilitação deverá ser entreguê em O.t (uma) via, êm
ênvelope devidamente Íochado e rubricado no fecho, id€ntificádo conforme o indicado
no item 4.1 deste Edital.

7.1.1. As declaraÉes o outros documênlos julgados nêcêssárjos à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter daia, identificação e assinatura do
ütular da emprêsa ou do sêu rêpresentante legal.

7.2. Encenada a etapa compêtitiva € ordenadas as ofertas, o prêgo€iÍo procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitaÉo do licitante que
apresêntou a m6lhor proposta, procedêndo a sua habilitação ou inabilitação_

7.3. A participaçao no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentaçáo comprobatória da nêcessária qualiícaÉo no que se refere à:

7.3.'1- Hâbilitação JurÍdica, que sêrá comprovada mediânte â apr€sêntação dâ
seguinte documentaçáo:

a) prova de rêgistro comercial, no caso de empresâ individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alteraçõ€s, devidamentê registrados, em se tratando de sociedades empresaÍiais e, no
caso de sociedade por ações, âcompanhado dos documentos de eieição de seus
atuais administradores;

c) no caso de Sociedadgs simplês o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou Cartório dê Registro de Títulos e Documehtos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercicio;

d) decrêto de autorizaÉo, em se katando dê empÍesa ou sociedadê estrangêira em
funcionâmênto no Pâís ê ato dê registro ou autorizâÉo parâ íuncionamento expedjdo
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.2. Râgularidade Fbcal, que sêrá comprovada msdiante a apresentaçáo dos
sgguint6s documgntos: -z



t
EST,4DO DO }IÁN4\HÀO

CÁMÁX,4 MUNICIP,IT DE SÁO BDR,\ÁNDO
( NP.t.07-620 5 )ti/Otn t -07

Rtu Conego Neslor h2l5-Centío, CEP:65-5504tn
:;ão Bn@do/M.l

Ítü,. ri'-

lry*t
lüt'2 f l/^1!^

a) Prova de lnscriÉo no Cadastro Nacionalde Pessoa JuÍídica (CNPJ)|

b) Prova d6 inscrição no Cadastro de ContÍibuirÍes Esladual ou Ítlunicipâ|, sê
houver, relâtivo à sêdê ou domicílio do licliante, pêrtinentê ao seu ramo de atividade ê
compatível com o objeto contratual;

7.3.2.1. Prova ds regularidade pêrante a Fazendâ Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sgde do licitantê, quê sêrá realizada da geguinte formâ:

a) Fazenda Federâl: apresêntaçáo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos rolativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com
efêito nêgativo, expedida pela Secretaria da Rêcôita Federal do Brasil (RFB) ê
Procuradoria€eral da Faz€nda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuiçóes sociâis previstas nas alíneas a a d, do parágrâfo único, do art. 'l'1, da Loi
n" 8.212,ds 1991;

a.1) O licitantg poderá, em substituição à certidáo mencionada na alinea c.1,
apreseniar as seguintês certidóes conjuntamentê, desde que tenham sido exp€didas
até o dia 2 d6 novêmbÍo de 20'14 ê estejam dentro do prazo d€ validâdo nelas
indicados: C€Ítidâo Negativa de Débito ou a Cêrtidão Positiva com eÍeito negativo
roÍoront€ à Contribuição Prêvidenciária ê às de Têrceiros, êxpedida pela SecretaÍia da
Receita FsdEraldo Brasil (RFB)e a Certidão Conjunta Negativa do Débitos rêhtivos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positjva com efeito
negativo, €xpedidâ pêla Secrêtaia da Receita Federal do Brasil(RFB)e Procuradoria-
Geralda Faz€nda Nacional (PGFN);

b) Fazsnda Estadual: apresentaÉo da Certidáo Negativa de Débitos (e débitos êm
divida ativa), ou Certidão Positiva com efsito de Negativa, do lmposto sobrs
Opsrações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços d6
TranspoÍte lnterestadual, lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida p6la

Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, cêrtidão compÍobatória de qug o
licitanto, em Íazão do objeto social, está isento de in§crição estadual;

c) Fazonda Municipal: apresentaçáo da Cêrtidão Negativa de Debitos (e dábitos êm
dÍvida ãtiva), ou Cerlidão Positiva com eÍeito dê Nêgativa, do lmPosto sobrs Serviços
de Qualquer Natureza - lSS, ou, se Íor o caso, cêrtidão comprobatória dê que o
licitante, em razão do objêto social, está isento de inscrição municipal;

d) C€rtiÍicado de Rogularidade do FGTS - CRF;

e) Prova d6 inexistência dê dóbitos inâdimplidos perantê a Justiça do Írabalho,
modiante a apresentaÉo dê Cêrtidão Nêgativa dê Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos eÍeitos da CNDT.

7.3.3. As micíoemprêsas ê êmprêsas dê pequeno porte deveráo aprêsentar toda a
documentaçáo exigida para êfêito dê comprovâção de regularidade Íiscal relacionadas
no item 7.3.2, mêsmo que estã apresente alguma restriçáo, assegurado, todavia, o
pÍazo de 05 (cinco)dias útêis, cuio têrmo inicial conesponderá ao momento em guê o _-
propongnto for declarado o vencedor do certame, pronogável por igual p€ríodo, a :'L--
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critéÍio da administração pública, para a regulaÍizaÉo da documentaÉo, pagamento
ou parcêlamento do dábito e emissão de eveotuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidáo negativa (art. 42, §1o, LC 123106).

7.3.3.'1. Esto beneÍício seÉ conc€dido somente às empresas que ateMêrêm ao
disposto no subitêm 3.í0 deste edital.

7.3.3.2. A não-regulatizaÉo da documentação, no prazo previsto nests llom 7.3.3,
implicaÉ om dêcádência do dirêito à cohtratação, bêm como â âplicação da
suspensáo de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois)
anos, sendo facultado à Adminiskação convocar os licitantes remanesc€ntes, na
ordem dê classiÍicação, para a assinâtura do conkato, ou revogar a licitação.

7.3.4. Qualiflcação Econômicp-Financeira, que será comprovada mêdiante a
apres€ntação dos seguintes docum6ntos;

a) Balanço patrimonial ê demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresontados na forma da lei, vêdados a substituiÇão por bâlancetes ou
balançls provisórios, êm que estêjam rêgistrâdos os valores do ativo circulante (AC) e
do passivo circulante (PC), de modo a extrâir-se índice de Liquidez Conente (lLC)
igual ou supêrior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantss quê aprosentarem resultrado mênor do quê um ('t,0) em qualquor dos
índices reÍeridos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido
igual ou supeÍior a dez por cento (10%)do válor êstimado dâ contrataçáo.

a.2) Excêtua-so da êxigência da âlínea anterior o microemprêendedor individual (art.
la da LC 12312006 clc an. 1.'179, § 20 CC) e as Micro e Pêquenas Empresas quê
propuserem habiliiaÉo om licitaçóês cujo os objetos sejam para o fomecimênto para
pronta êntrêga ou para locâção de materiais (art.30 do Decreto Fedg€l no
6.2O4t2OO1l.

a.3) As empresas com mênos de um êxercício financeiro dêvem cumpriÍ a êxigênciâ
deste subitem mediante a apresentação do Bâlanço de Abortura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da DemonstraÉo do Rêsultado levantado com base no môs
imêdiatamênte anterior à data de apresentação da proposta.

a.4) Serão considerados acêitos como na forma da lei o balanÇo patÍimonial ê
demonsbâçóes contábêis assim apresentâdos:

l. Publicados em Diário OÍicial ou;
ll. Publicados em jornal de grande circulação ou;
lll. RegistÍados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
lV. Por qipia do Livro Diário, d€vidamsnte âutênticado na Juntâ Comercial da sêdê ou
domicílio da licitantê, na forma da lN no 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 10 de agosto de 1997, art.6., acompanhada obrigatoriamente
dos Têrmos de Abertura o de Encêrramento. Quando for aprêsentado o oíginal do
Diário, parâ cotejo pelo Pregoeiro ê Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentagão, dos Termos de Abertura e de Encenamento do Livro em quêstão,
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V. Sistema Público de EscrituraÉo Digital - Sped - Contábil (Decreto Fedsral n.
6.02212001l; nos termos do art. 2" da lnstrução Normativa RFB nô 78712001, devendo
apreseniar rêferidos documentos, devidamente assinados, na Íorma do § 50 do aÍt. í0
da lnsúução Normativâ DNRC nô í0712008.

b) CeÍtidão Negailya de Falância ou Concoidata (Recupêração Judiciat ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, Çom data não
excêdente a 60 (sessênta) dias de antecedência da data de apresentâção da proposta
dô preço.

7.3.5. A Qualificação Tácnica dos licitântês deverá ser comprovada através de:

â) ATESTADO dê cápacidade técnica fomecido por pessoâs juridicas de direito
público ou privado comprovando que o licitante presta ou prêstou serviços compatíveis
com o objeto deste pregâo.

7.3.6. Dsclaraçáo Unificada que constará:

a) DoclaraÉo de que não emprega menores dê dêzoito anos êm Aabalho notumo,
perigoso ou insalubr€ ê ôem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, sâlvo
na condiÉo de aprêndiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
na da Lei Fêdêral no 8.666/93, nos têrmos do ANEXO lll.

b) Dêclarâção de supêrvêniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste certamê,
inclusiv€ na vjgência contratual, caso vênha a ser contratado.

c) Dêclaraçáo de elaboração indêpêndêntê de proposta.

d) Declaração da condição sê á ou não ME/EPP/COOP.

7.4. A apíesentaÉo do Certiíicado dê Rêgistro Cadastrat - CRC, expêdido órgão da
AdministraÉo Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os d@umêntos
enumerados nos subitens 7.3.'l (,,a", ,,b,,,

7-5. Náo havêÉ apresentaÉo de amostra pévia ao contralo.

7.6. Não serão aceitos protocolos de êntrega ou solicitâção de documenlos em
substituiÉo aos documêntos requeridos no presente Edital ê seus Anêxos.

7.7. Se a documentação de habilitaÉo náo estivêr completa e corretâ ou contrariar
qualquêr dispositivo dostê Edital e sêus Anexos, pode.á o Pregoeiro consideÍaÍ o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresêntados dêvol-áo ostâr em nome
do licitante, com indicaÉo do número d6 inscriÉo no CNPJ.

7.9. Todos os documêntos emitidos em lingua estrangêirâ deverão ser entrêgues
âcompanhados da trâduÉo para língua poÍtuguesa, efetuada por tradutor

,,.1
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juramentado, e tamtÉm devidamente consularizados ou registrados no cartório de
tílulos e documentos.

7.'10. Documentos de procedência estrangeira, mas êmítidos êm língua portwuesa,
também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos o documentos.

7.'11, Em se tÍatando de filial, os documentos de habilitagão jurídica e regularidade
fiscâl dêvêrão estaí em nome dâ filial, exceto aqueles que, pela própria natur€za, são
emitidos somente êm nome da matriz.

7.12. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderâo ser
apÍesentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartóío competêntê, ou publicaçáo em órgão da impronsa oficial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais pêra conferência pelo Prêgoeiro e Equips dê Apoio.

7.13. O CONTRATANTE náo se responsabilizará por documentação e proposta
enviados via postal ou entregues em outros setores que não seja o esp€cmcado no
Proâmbulo do Edital.

7.'14. A validâde dos documentos será a neles exprêssa! ou estabelêcida em lei,
admitindo-se como válidos, no caso dê omissão, âquelss emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7.15. A declaíagão falsa relativa ao cumprimento dos requisltos de habilitaÉo, à
conformidade da proposta ou âo enquadramento como microempresa ou êmprssâ de
pequeno portê sujeitará o licitante às sanÇóes previstas neste Ediial.

8. DA |ÍTTPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓR|O

8.1. Quâlquer pessoa podêÉ solicitar esclarêcimentos, providências ou impugnâr o ato
convocatório do PÍegão até 02 (dois) dias útêis ântes da data fixada para recabimento
das pÍopostas.

8.1.1. A apres€ntação de impugnaÉo contÍa o pr€sênte Edital sêrá procêssada e
julgada na formê ê nos prazos previstos na lêgislação, dêvêndo sôa entrêgue
diretamsnte na COMISSAO PERMANENTE DE L|C|TAçÂO - CpUCMSB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP:65.550-000, São Bemardo/MA, não iendo efeito
suspensivo.

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designâda nova data para a
realizaÉo do certâme.

8.2. Cab6rá à Pregoêiro (auxiliada pelo técnico compgtento) dêcidir sobre a peti€o no
prazo dê 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. Acolhida â pêtiÉo contra o Ato Convocatório, s6rá designada
realização do certame.

nova data para
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8.4. A entrêga da proposta, sêm quê tênha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena acêitaÉo, por parte dos intêrêssados, das
condiçôes nele ostabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.í. Dos atos do Pregoeiro nestê procosso licitatório, podêrá o licitante, ao final da
sêssão pública manifostar, imediata e motivadâmênte, a intênção de interpor recurso,
sêndo registrado em Ata a síntese das suas razôes de recorrer.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor Íecurso, no momento da
sessâo dest6 Pregão, importará nâ decádência do direito dê recurso ê adjudicação do
objôto pelo Pregoeiro ao vencêdor.

9.3. Caberá âo licitante juntrar os memoriais relativos âos recursos registrados 6m Ata
no prazo de 03 (três) dias útgis, contâdos da lavratura da citada Ata, nos casos de:

a) Julgamento das Proposks;

b) HabilitaÉo ou lnabilitação da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenÉo de r€coner por parte d6 algum
dos con@nêntes, ficam desde logo intimados a apresentarêm @ntra razões lambóm
em 03 (dias) úteis, contados do tórmino do pmzo de aprosontação dâs rãzôes do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Qualquêr rocurso contra â decisáo do Pregoeiro devêrá aer êntrogue, no prazo
lêgal, na CPL da Câmara, no enderêÇo citado no subllêm 8.í.i, terá efeito
suspensivo, ê, se acolhido, invalidará ap€nas os âtos insuscetíveis de aproveitamsnio.

9.6. Sê não rêconsidorar suá decisão, o Pregoeiro subm€têrá o Íêcurso, devidamêntê
informado, à consideraÉo do Píesidente da Cámara Municipal dê São Bemardo,
qu€ probriÉ d€cisáo dêÍinitiva antês da homologação do procedimento.

9.7. Depois de dêcididos os recursos e constatada a rêgularidade dos atos
procêdimentiais, o Prêsidente da Câmara Munlcipal d6 São Bemardo poderá
homologar est€ procedimento licitatório e detêrminar a contratação com a licitante
vencêdora.

tO. DA HO OLOGAçÃO E CONTRÂTAçÃO

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a autorilade
competente, podêrá homologar este procêdimento licitatório e deteÍminar a
contratação com a licilante vencedora.
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10.2. Após a homologaçáo do resultado da presente licitação, a Cãmara tlunlcipaldê
Sâo Bemardo convocárá a empresa adjudicatária parâ, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
adaptado à proposta vêncêdora, sob pena de decair o direito âo serviço, sem pÍejuizo
das sançõ6s previstâs no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

10.3. O prazo da convocaçáo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vêncêdora durante o seu transcurso, dêsdo que ocorrâ
motivo justificado e aceito pela Administração.

10.4. Ouando a convocada náo assinar o Contrato no prazo ê condiçôes
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os licitantes remanêscentes para
reapresêntarem os seus Documentos de Habilitação, devidâmente âtuâlizados, nos
lermos do ltem 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local
previamsnte informados, na qual o Pregoeiro examinará a oÍerta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitaçáo do proponente, na ordam
de classificaÉo, e assim sucêssivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sondo o respectivo licitante doclarado vêncedor e ele adjudicado o
objeio do c€rtame.

'10.5. A recusa injustiÍicada da licjtante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo êstabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigaÉo assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmentê estabêlêcidas.

10.ô. O proponente que vier a ser contrâtado flcará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem necêssário, até
25olo (vinte e cinco por cênto) do valor iniciâl atualizado do Contrato.

10.7. A homologaçáo do resultado desta licitação não impticará em direito à
contrataÉo.

íí. DAS CONDIçôES DE PAGAMENTO

1 1.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias peta Câmara lrlunicipal de
São BeÍnaÍdo, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atêstados pelo setor
responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

11.2. Não serão efêtuados quaisquêr pagamentos enquanto perdurar p€ndência de
liquidâÉo de obrigaçoês em virtudo de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplêncaa contlatual.

í2. DOS PRAZOS E CONOTçÕES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.'1. O contrato resultante do processo licitâtório têrá vigência atêt 31h2l2O2O
contados à partir da assinatura do contrato.
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12.3. Toda prorÍogaÉo de prazo devêrá ser justiflcáda por escrito e prêviamênte
autorizada pela Câmara Municipâl de São Bemardo, devendo a solicitaçáo s€r
encaminhada ate 15 (quinze) dias anteriores ao vencimênto do prazo d6 execução
estipulado.

í3. DAs sANçôEs aDtrflNtsTRÂTtvAs

13.1. Em caso dê ahaso injustificâdo na êxecuçâo do contrato ou pela in€xecução
das condiçôes estabelecidas, ou execução insatisÍatóÍia da prêstação do serviço,
atrasos, omissôes e outras Íalhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintês
penalidades:

13.1.í. Adveíência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigaçõôs assumidas e a dêtêrminação de âdoção dâs necessáriâs medidas dê
corre@ês;

13.1.2. Multe, aplicada nos ssguintês limites:

a) 0,3olo (tuÉs décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado;

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

13.1.3. Suspensão têmporária para participar em licitaÉo promovidas pêla Câmara
Íúunicipal de São BemaÍdo e impêdimento de contratar com a Administração pública
l\runicipal, pêlo prazo de até 2 (dois) anos nos têrmos da lêi Federal n. 9.666/93.

13.1.4. Dêclaraçáo de inidoneidade para participar de licitaÉo e assinar contEtos
com a
AdminisAaçáo Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumprâ âs condiçóês de reabiliiaÉo; ê/ou

'13-1.5. lmpsdimsnto pâra participar de licitação e assinar contratos com o Municipio
pêlo prazo de até 5 (cinco) anos e descrêdênciamento do Cadastro de Fomêcedorgs
por igual prazo.

'13.2. As pênalidades aplicadas à CONTRATADA soráo registradas no Cadastro Geral
de Fomecêdores da Câmara Ítlunicipal de São Bêrnardo.

13.3. Se o valor das multas não Íor pego ou depositado na Conta única do Tesouro.
sêrá automaticamente dêscontado dê qualquer Íatura ou crédito a que a
CONTRATADA vier a fazer jus.

12.2. O prazo de execuçâo se daÍá de acordo com o Termo de Rêfêrência.
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í4. DA DoTAçÃo oRçÂÍÚENTÁRIA

14.1. As dêspesas com a exêcução do presênte Contrato no exercício de 2020
corÍêrão à conta da Dotaçáo Orçamentária seguinte:

01 osl 0020 2107 0000 3.3.90.39.@

15. DAs DrsPosrçôEs cERArs

15.1. O prosente Edital e seus Anexos, bêm como a proposta dos licitântes
venc€dores, Íarão partô integrante do Contrato, indêpendentemente de transcrição.

't5.2. E facultado à Pregooiro ou a Autoridade Superior, em qualquer Íase da licitaÉo,
a promoÉo ds diligência destinadâ a esclarec€r ou complementar a instruÉo do
processo, v€dada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constiar no ato da sessão públicâ; ê ainda:

15.2.1. Solicitar aos setores compêtentes a elaboraÉo de parocêrês técnicos
destinados e fundamêntâr as deciso€s:

í5.2.2. No julgâmento das pÍopostas e da habilitaÉo, sânar erros ou Íalhas que náo
alterem a subatância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, medianto
despacho
fundameniado ê ac€ssívêl a todos os interessados: e

15.2.3. R€levar omissóes puramentê Íormais observadas na documentação e na
proposta,
desde quê não contrariem a lêgislaÉo vigento e náo comprometam a lisura da
licitaçáo.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimento om relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presênte Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da ComÉsão Pemanonte de Licitação - CPL da Câmara líunicipal
de São Bemaído, por ê-mail no endereço eletrônico cpl.saobernardo(Aomail.com, ou
entregu€ dirstamente na própria Comissão, situada na Rua Conego Nestor n215-
Cantro, CEP; 65.550-000, Sâo Bemardo/MA, do segunda à sexta-Íeira, no hoÍário das
08:00 às 11:00 horas, obêd€cidos os seguintes critérios:

a) Não seÉo levadas em consideração pelo Progoeiro, quaisquer consulias, pedidos
ou reclamaçÕes relativas ao edital que não tonham sido Íormuladas até 02 (dois) dias
úteis antes da data marcada para rocebimento dos envelopês;

b) Em hipótêse algumâ s€rão acaitos entêndimentos vêrbais quanto âo êdital, como
também podidos ou consultas formulâdas via e-mail.

c) Os esclargcimêntos às consulêntea serão comunicãdos a todos os demais
interêssados que tenham adquirido o presentê edital.
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15.4. Ficâ assêgurado à CâmaÍa Municipal dê Sâo Bernardo, o dirêito de, no
interesse da AdministraÉo, anular ou r€vogar, a qualquer tempo, no todo ou em paÍte,
a prêsênte licitação, dando ciência aos participantes, na forma da lêgislação vigEnte.

15.5. Os proponentes são responsávois pela fidelidade o legitimidâde das informações
e dos docum€ntos apresentados em qualquer Íase da licitação.

í5.6. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniênte quo impeça
a realizaçáo do certame na data marcada, a sêssão será automaticamente translerida
para o primêiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local aniêrioÍmenlê
estabêlecido, desde que não haja comunicaÇáo do Pr€goêiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nêste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-sê-á o do vencimento. Só se iniciâm e vênc€m os prazos gm
dias dE sxpediênte na Câmara lrunicipal de São BemaÍdo.

15.8. O dêsatondimênto de exigências formais não essenciais não imporiará no
aÍastamento do licitante, desde qu€ sêjam possíveis a âferjçáo da sua qualiÍicaÉo e a
êxaia coÍnprêensáo da sua proposta, durante a realização da s6ssão públicâ de
Progão.

15.9. O resultado desta licitaÉo será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
profeÍido no dia da abertura, ou mediante publicaçáo na lmprensa Oficial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE podorá revogar a prêsento licitação, por motivo dê
inter€ssê público, ou anulála por ilêgalidade, no todo ou em pade, em quãisqueÍ de
suas fases, dêvidamente justiÍicãdo, dando ciência aos participantgs, na Íorma da
lêgislação vigêntê.

',.5.10.1. Os licitantes não t6rão dirêito à indênizaÉo em decorÉncia da anulaÉo do
procêdimento licitatório, rossalvado o direito do contratado de boa-fá de ser ressarcido
pslos oncargos que tivêr suportado no cumprimento do contrato.

15,'l'1. Os proponentqs são responsáveis pela ídelidade ê legitimidade das
informâções e dos documentos âprêsentados em qualquer Íase da licltação.

15.12. Aos casos omissos aplicar-se-áo as demais disposiçôes constantês da Lei
Fêderal n' 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei no 9.666/93.

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

15-14. Este editâl e seus anexos estão à disposiÉo dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada nâ Rua Conêgo Nostor no 2.ls-Centro,
CEP: 65.550-000, Sâo Bemardo/MA, dê segunda à sexia-feira, no horário das B:OO às
'11:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamonte ou obtidos mêdiante o
recolhimento da impo.táncia de R$ 30,00 (trinta reais), realizado exclusivamente
através ds Documênto de ArÍêcadação Municipal - DAM.

-z'12
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15.15. Ao adquirjr o ediial, o interêssado deverá declarar o êndereço êm que Íêceberá
notificaçao e ainda comunicâr qualquer mudança postêrior, sob pena dê reputar-se
válida a notificaÉo encaminhada ao end€rêço fomêcido.

15.16. São pârtes integrantes dêste Edital os seguintss Anexosl

ÂNEXO I -Termo dê Referência

ANEXO ll " Modelo de Carta Credencial

Ai{EXO lll - Modelo de Declaraçâo

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO IV - Minuta do Contrato

A EXO Vl - Declaração de Confidencialidade e lmparcialidadê

São Bemardo (MA), _ de _ de 2020.
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,, RENATA LIIllA FERREIRA
Pregoeira Ofrcial

da Câmara Municipal de São Bemardo/iilA
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PREGÁO PRESENCTAL No _/2020 - CPL

TERMO DÊ REFERÊNCIA

ANEXO I

PRoJETo BÁsrco

Oí - OBJETO:

Aquisiçáo sob demanda de materiais dê expediente com a finalidade de atender as
necessidadês da Câmâra Municipal de São Bernârdo - lV!A.

02 - JUSTIFICATIVA:

É de conhecimento geral que a existe há necessadade Cámara Municipal de manter
um estoquo mínimo de materiais do expediente indisponsáveis à consecuÉo das
atividades, necêssário a atender as demandas dê solicitaçoes dos diversos sstorss da
Câmarâ Municipal de São Bornârdo, Gabinete da Presidência, reuniôes, sessôes
ordinárias e extraordinárias. Sendo assim, venho solicitar a autorizaçâo para compra
dê materiais do expêdiente.

03 - ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO:

ITEM DESCRTÇAO UNO OTD VALOR UNIT,
VALOR
TOTAL

01

ALMOFADA PARACARIIVAO AZUL

UND
'15

R$

5,13

RS

76,95

o2

ALMOFAOA PARA CARIMBO PREÍA

UND
10

R$

s,11

RS

51,30

03 APoNTADoR oE úPIS SIMPLES PLÁSÍIco
TRANSLúclDo soRTrDo

UND
40

RS

3,10

R$

124,OO

ol
BÂúo SIMPLES

PCT
65

RS

6,08

RS

395,20

05

BLINOER CLIPS 51I\,4M C/ 12 / PRENDEDOR

CX
15

RS

L0,24

R$

153,60

06 ALINDER CLIPS 32MIT4 C/ 24 UND /
PRENOEOOR

cx
15

R5

r0,24

R9

153,60

»t
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o7 BLINDER CLIPS 41MM C/ 24 UND/
PRENDEDOR

CX R5

LO,24

RS

153,60

08

BORRACHA Bí,COLÔR

UND
40

RS

1,01

RS

40,40

09

BORRACHA BRANCA ESCOLAR NO 20

UND
60

RS

o,52

R9

,1,20

10

CAIXA ARAUIVO MORTO EM POLIONOA

UND
65

RS

8,00

R$

52O,0O

'11

CALCULADOM 12 DIGITOS

UND
65

R§

10,02

R5

651,30

12

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL

UND
650

RS

0,80

RS

520,ü)

t3
CANETA ESFÊROGRAFICA PRETA

UNO
650

R5

0,80

R$

s20,ü)

14

CANETA ESFEROGRAFICA VERÀ,{ELHA

UND
650

RS

0,80

RS

s20,00

15 CD RW/ VIRGEM CAP TOOMB E 80 MIN OE

UND
10

R$

104,67

RS

t-04s,70

16

CLIPS 20

cx100
650

RS

2,49

RS

1.87&50

17

CLIPS 30

cx50
650

R5

2,49

RS

1.878,50

18

cLtPS 6/0

cx.t25
650

RS

3,93

R5

2.554,50

19

cllPs 8/0

CX
390

RS

5,07

R9

1.971,3O

20

COLA BRANCA 40 GRS

UND
40

R$

1,83

R$

73,20

21
COLA ARANCA 90 GRS

UND 40
R$ RS

ÉÚó,tjL@ ffir-

ltüí61' g/



( NPJ: 07 629 520/000t-07
Rua Conego Nettot n2l5-Cenio, (-EP: 65-550400-

2,55 102,00

22

CORRETIVO

UNID
65

RS

2,94

R$

191,10

23

DVD -VIRGEM, CÂP 7OO MB E 240 MIN GRAV

UNID
10

RS

117,L6

R§

1-171,60

21

EúSTIco AÍ\,4ARELo soG

CX
25

RS

1,94

R$

98,S0

25

ENVELOPE A4

UND
650

RS

0,81

RS

526,50

26

ENVELOPE OFiCIO

UND
650

R5

0,7L

RS

461,50

27

ESTILETE FINO

UNO
15

RS

2,O3

RS

30,4s

2A

ÊSTILETE GRANÔF

UND
1A

RS

,,44
RS

24,80

29

EXTRATOR DE GRAI/PO

UND
20

RS

3,56

R§

71,20

30

FITA ADESIVA GOÀ,4AOA

UNO
'15

RS

L5,20

R5

224,@

31

FrTA CORREÍrVA (12M)

UND
r5

RS

5,97

R$

89,5s

32

FITA OECORAÍIVA

UND
10

RS

5,07

RS

so,7o

33

FITA DURÊX 19X50

40
RS

3,49

R§

139,60

34

FITA DUREX ROLO PEOUENO 12X30

,15
RS

2,59

RS

116,59

GRAMPEAOOR [,1ÉDIO

UND
15

R5

lL,94
R5

779,1O

,tr.
lrJ

ffi
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36

GRAMPEOOR PARA 1OO FLS

UND
10

RS

49,S6

RS

495,50

37

GRAMPO PARA 23/13 P/ GRÂMP GRANDE

CX
15

RS

7,54

R§

113,10

38

GRAtt4POS 26/6

c)u5000
15

RS

5,41

RS

81,15

39

LÁPIs PRETo

UND
390

RS

o,t7
RS

66,3O

40
LIVRO OE ATA C/ 50 FLS . C/I\,IARGEI\,I PRETO
50 FLS BROCHURA

UND
15

RS

4,22

RS

723,tO

4',1

LIVRO DE PONTO. BROCHURA160 FOLHAS

UND
í5

R$

23,08

R$

146,20

42

LIVRO DE PROTOCOLO lOO FOLHAS

UND
10

RS

12,38

RS

123,80

43

MARCA TEXTO AMARELO

UND
30

RS

1,94

R5

s8,20

MARCA TEXTO LÁRANJA

UND
12

R$

1,94

RS

21,28

45

MAR(:A TFXTO VFRDF

UND
22

RS

1,94

RS

42,68

46

MÂRCADOR PARA CD E DVD 1,0

UND
8

R$

2,48

RS

19,84

47 MARCADOR PERI\4ANENTE ATÔI4ICO
VERMÊLHO

UND
10

RS

3,50

RS

35,00

4A

MARCADOR PERIVANENTE ATÔI\,IiCO AZUL

UND
10

RS

3,50

RS

3S,00

49

MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO PRETO

UND
10

RS

3,50

R5

35,00

50
À,4OLHA DEDO

UND 10
R5 R$
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3,50 3s,00

51
PAPEL A4 . 75 G, RESIIIA C/ 5OO FOLHAS.ÇX,
C/ 1O RESMAS

CX
2A

RS

747,56

Rs

2.951,20

52

PAPEL 40 KG

UND
15

RS

L,22

RS

r8,30

53 PAPEL M COLORIDO . PAPEL SULFITE 75 G.
lMFOLHÂS

PCT
20

R5

4,96

R$

99,20

54

PAPEL CAÀ/URÇA 40\60 CORES SORTIDAS

FLS
2A

RS

9,6s

RS

193,00

55

PÂPEL CARBONO AZUL

FLS
2D

RS

o,2s

R5

5,oo

PAPEL cARTÃo A4, GRAMATUM 180o. PcT
c/ 50 FLS

PCT
10

R5

60,24

RS

602,40

57
PAPEL CONTACT VULCÂN - ROLO DÊ PAPEL
ADESIVO TRANSPARENTE

METRO
40

R9

4,16

RS

166,40

58

PAPEL MICOONDULADO ESTAÀ,IPADO

FLS
20

R5

2,93

RS

58,60

59

PAPÊL I\,4ICRO ONDULADO LISO

25
RS

2,44

RS

7a,oo

60

PAsrA TMNSPARENTE coM Eúslco

UND
60

Rs

2,92

R$

L75,20

61

PERFURADOR OE PAPEL (PEOUENO)

UND
15

RS

8,00

R5

120,00

6? PERFUMooR DE PAPEL MÉDIo PARA 35
FLS

UND
12

R$

30,40

R'
364,80

63

PERFURAOOR GRANDE 50 FLS

UND
10

RS

59,59

RS

596,90

6,1

PORTA CÂNEÍA, CLiPS E LEI\,{BRETES

UND
15

R5

L7,17

R$

170,55

-)



Ê'
__w-

ESTAI'O DO M4EuHÀO
(-ÁMÁRÁ MUN ICIPÁL DE SÀO RE Ri\iÀRI'O

( liP.l: A7 629 52A/ nl 07
Rtu. t oh.*t) l,icstol h'215-(ektrc, ('L:P ó5 55n-00t)

t_\

M . DAS OBRIGAçÔES

4.í - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exêrcêr a fiscalização dâ êntrega do material, por servidor ou
comissão, especialmente designado pela Câmara Municipal de Sáo Bemardo;

4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades parâ quê â licitante vencedoE
possa proceder à entrêga do material dentro do estabelecido nêste Projeto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o material que não sâtisfizerem aos padrõês exigidos
nas êspecificãçõês;

4.'1.5- Aplicâr à licitante vencêdorâ as sançôes administrativas prêvistias
na lêgislaÉo vigente-

4.2 . DA CONTRATADA

65

PORTA CORRESPONOENCIA (DUPLA)

UND
10

RS

29,s1

RS

295,10

66

PORTA OOCUMENÍO PúSTICO 4 FUROS

UND
15

RS

15,27

RS

229,05

6f QUADRO DE AVISO EM FELTRO COM
MODURA EÀ,I ALUMÍNIO, 120 X gOCM

UND RS

9O16

RS

'r80,80

68

RÉGUA AcRiLIcA 3ocM

UND
T5

RS

2,0s

R'
x0,75

69

TESOURA 17 CM

UND
15

RS

12,27

R5

184,05

70 TESOURA DE COSTURA . 21MM CÂBO
PRETO

UND
10

RS

12,27

R5

122,70

1'l KIÍ DE ÍINTA COMPAÍíVEL COM O TANOUE
DE TINTA DA IIúPRESSORA EPSON 13150

UND
05

RS

175,67

RS

1.405,36

72 ÍONER I\,IONOCROI\/ÁTICO COMPAT|VEL
COM A II.IPRESSORA KYOCERA (ECOSYS
PRINTERTK 1102)

UND
05

R$

LL4,33

RS

L-l14,95

28.489,76
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4.2.'l - Prcceder a entrega do material adjudicados, de conÍormidade
com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Projeto
Básico ê da sua proposta comercial;

4.2-2 - Ptovidenciat a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10
(dez) dias conidos, do matêrial êntregue com deÍeitos de fabricaçâo e que náo
correspondam as espêcifi caçôês solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados dirotamente à
Administração ou a tercekos, deconente de sua culpâ ou dolo durantê o período de
sntrega do matêrial, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agêntes ou prgpostos;

4.2.4 - Manter inalterados os prêços e condiçóês propostas;

4.2.5 - Rêsponder por todos os ônús decorrêntês do transportê de
êmbalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega
do mâterial:

4.2.6 - lançâr na notâ fiscal as especificaÉes do material, de modo
idôntico àquêlas constantes do objeto dest6 Proieto Básico;

4.2.7 - NAo kansferir a terceiros, total ou parcial, o fornocimento do
mâterial sem a pévia e expressa anuência da Contratante;

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resislentês que
proporcionê integridâde do produto ató o sêu uso, âs embâlâgons que estjvêrêm
violadas s6rão rêjêitadas;

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

a) Provisoriamontê: de posse dos documentos apres€ntados p€la
CONTRATADA € dê uma via do contrato s de propostâ rêspectiva, recabeÉ os
bens para veriflcáÉo de especiÍicaçôes, quantidade, qualidade, prazos,
preços, embalagens e outros dâdos pertinentês ê, encontrando irregularidade,
Íixará prazo para coneÉo pela CONTMTADA, mediantê retirada do
equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante
rêcibo;

b) Dofinitivamontê: após rêcêbimênto provisório, vêriÍicação da
integridade e realizÂÉo de testes dê funcionamsnto, sê for o câso, e sendo
aprovados, nos exatos têrmos do Projeto Básico e da propostia vôncedora, sêrá
efetivado o recebimento definitivo.

tuóotiLôa_i-ffi
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5.3 - Em caso d6 inogulâridâde não sanada pela CONTMTADA, a Comissão
de Recôbimento reduzirá a têrmo os fatôs oconidos e êncáminhará à CONTRATANTE
para aplicaÉo de penalidados;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão oxclusivamgnte à
conta da Contratada:

5.5 - Todos os itons entregues a CONTMTANTE devem ser originais
fábrica e novos (sêm uso, reÍorma ou Íêcondicionamênto) êm regime normal
produção, sendo produto novo e comercializado normalmente através dos canais
revenda do Íabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não €stêja mais disponivêl no
mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma quâlidad€ e
especificação técnica do produto Ío.a de linhâ ou supêrior.

5.7 - Os produtos dêvêrão êstar acondicionados dê formâ compatívêl para a
sua conservaÉo, em embalagens d€ Íábrica, lacrados pêlo Íabricante, dsvgndo
apresêntar em suas embalagens rótulo com a identificaÉo do produto. A êxcoÉo
quanto ao lacre da embalagem será para aqueles produtos comprados em
quantidades inferiores a menor embalagem êxpedida pelo Íabricante.

06 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidadês e
quantitativos solicitrados pela CONTRAÍANTE, mediante êmissáo de ord6m de
Íomecimento emitido pela mesma, durante o período de vigência do contrato que
sêá alé 3'l|12DO2O, a contar da data ds sua assinatura.

6.1.1 - AÉs a solicitaÉo dê Íornecimento, a CONTRATADA dêverá
procêder a entÍega dos itens constantes na mesma, em sua totalidade, em até no
máximo 15 (quinze) dias consecutivos, êm uma única etapa, independgntemênte do
quanütativo e valor solicitâdo.

6.2 - O material objêto do presente Projeto Básico deverá ser entregue na sede
da Câmarâ Municipál de São Bemardo - MA, locâlizada na Ruâ Conego Nestor no215-
C6ntro, CEP: 65.550400, aos cuidâdos do Supêrvisor do setor compgtente.

07 - DO PAGAIúENTO:

7.í - O pagamento sêrá feito pêla Câmara Municipal de São Bomardo - MA, em
moeda con€nte nacional, mediants Transferência Bâncária Elêtrônica, direto na Conta
da Contraiada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recêbimento definitivo do material solicitado na etapa, mediantê a apresontaÉo da .--.2
compet€nte Nota Fiscal ou Fatura;

de
de
de
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7.1.1 - A CONTRÂTADA deverá protocolar na sede desta Cámara a
solicitaÉo de pagamênto, assinada e carimbada pelo represontante legal da
empresa êm papêl timbrado, contendo o no do processo licitaiorio, as
informaçôes para cródito em conta corÍente como: nome 6 número do Banco,
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
devidamênte atesta, emitadâ sem rasura, em lêira bem legív61, juntamente com
cópia do contrato, ópiâ dâ notâ de €mpenho como tamtÉm âs demais
cêrtidóês atualizâdas: CêÍtiÍicado dê Regularidado de Situação do Fundo de
Garântia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão d6 Débitos Trabalhistas -
CNDT, Certidáo Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federâis e à Dívida Ativa da
União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral da Fazênda Nacional, e cêrtidões negativas de débitos
êxpêdidas por órgãos das Secrêtâriâs d€ Fazenda do Estado o do Municipio.

7.2 - Como condiçáo para AdministraÉo eÍetuar o pagamento, a licitante
vêncedora dev€rá manter as mêsmas condigões de habilitaçãoi

7.3 - O recebimento não exclui a rêsponsabilidade da Contratâda pelo perfêito
desempenho do material Íornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadês
detectadas quando da utilizaÉo do reÍerido material;

7.4 - A nota Íiscal/Íatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que Íoi câdastrâdo no
departamento de câdastro de fomecedores da Câmara Municipal de São Bemardo,
constante ainda da Nota de Empenho s do Contrato, não sê admilindo notas
fiscais/faturas êmitidas com outro CNPJ. mssmo de filiâis ou de mâtriz-

08 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será mensal no valor êstimando de Rg
_, conformê quântitativo solicitâdo, nos teÍmos da alínêâ "b", inciso XIV do art.40,
da Lei Federal n'8.666/93.

,a7
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PREGÃo PRESENCTAL N. _/2020 - cPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Íúunicipal de São Bemardo
Att.: coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

Ref.: PREGÃO N" _/20_ - CPUCMSB

Na qualadade d6 representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n.o _ credênciamos o Sr.

-, portador da Cl n." e do CPF n.'
, para nos rêpresêntar na licitaÉo em rsfêrência, com poder€s

para formular ofertas, lances de preço, rêconer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinêntês ao cêrtame êm nomê da rêpresentada.

Local e data
Nome ê assinatura do represêntante lêgal
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PREGÃO PRESENCTAL No _/20_ - CPL

aNEXO [t

DECLARAçÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N" /20_ - CPL

A empresa ......., inscÍita no CNPJ no................, por
intermédio de seu representants legal o (a) S(a)...................
portador (a) da Cl n'.................... ô do CPF n"......................., DECLAM, sob âs
sançoes administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agêntes incapazês ou relativamente incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 dê junho dê
1983, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 dê outubro de 1999, que não possui
em sou quadro do pessoal emprêgâdo(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer tÍabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de apÍendiz a paÍir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do Artigo 7o da ConstituiÉo Fedoral
dê 1988.

2) Ouanto a condição MAEPP/COOP, êsta 6mpresa está êxcluída das
vêdaçõês constantes na Lei Complemêntar no. 14712014 q na presênte data, é
considerada:

MICROEMPRESA, conÍormê Lei ComplementaÍ no 14712014;
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conÍorme Lêi Complementar no 1472014.
COOPERATIVA, conforme artigo 34 dâ Lêi Fedêral no. 11.4Aa12O07.
Não ê ME/EPP/COOP.

Quanlo ao pleno conhêcimento e atêndimento às €xigànclas de
habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos dê hâbilitação,
bem como apresênta sua proposta com indicaÉo do objeto e do preço
oferocido os quais atêndem plenamente ao Edital.

Quanto a inêxistência de Íato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, de Lêi Fêdêral n.o 8.666i93, que até a presente data nenhum fato oconeu
que a inabilite a participâr do PREGÃO êm epigraÍe, e que contía ela não
êxiste nenhum pedido de Íalência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Edital e que so submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos têrmos do artigo 9', lll, da Lei Fêderal n.'8.666/93,
que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigsnte
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

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

3)

4)

3

9t
l?/
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5) Ouanio a elaboraçâo indêpendênto de proposta:

a) A proposta anexa foielaborada dê maneira independente (pelo licitante), e quê
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou êm parte, direta ou
indiretamentê, inÍormado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identiÍicaÉo da licitaÉo), por qualquer
meio ou por qualquer p6ssoâ;

b) A intenÉo dô apres€ntar a proposta anêxa não foi informada a, discutido com
ou rêcebido dê qualquer outro participant€ potencial ou dê Íato da (idêntmcaÉo
da licitação), por qualquêÍ meio ou por qualquer pessoa;

c) Oue não têntou, por gualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
dq qualquêr outro participante potêncial ou de fato da (identificâção da
licilaÉo) quanto a participar ou não da reÍerida licitaçâo;

d) Oue o contoúdo da proposta anexa não será, no todo ou em paíê, direta ou
indiretamente, comunicâdo a ou discutido com qualquer outro participante
potoncial ou de fato da (identificaÉo da licitação) antês da adjudicâÉo do
objeto da refêrida licitaÉo;

ê) Qu€ o contêúdo da proposia anexa não foi, no todo ou êm paÍte, direta ou
indirêtamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer intêgrante
de (órgão licilante) antes da abertura oflcial das propostas;

0 Que está plênamente ciente do têor o da extensão desta declaraÉo e que
detém plenos poderes o informaçôes para firmá]a.

Local 6 data
Nomê e assinâturâ do representante lêgal

[Obseveçáo: em caso afimativo, assinal a ressafue acima - Este decleÉçáo deveÉ
ser emítida em papel que identifrque o ügáo (ou empresa) 9missotl

-4i_/'
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PREGÃO PRESENCIAL NO /20_ - EPL

ANÊXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂMARA iIUNICIPAL DE sÃo BÊRNARDo /MA
Rua do Noúê, no 140, Cêntro, CEP n" 65.430{00, São Bemardo - MA

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

REF: PREGÂO PRESENCIAL NO /20_ - CPL

Prezados S6nhores,

Submetemos à apreciaÉo de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
assumindo inteira responsabilidad6 pelo seu teor e as demais obrigaçoês
estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTET
RAZÂO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX;
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA;
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. COND|çÔES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÔES DO REPRESENTANTE OUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOME,
RG, CPF, Endereço).

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

qualiÍicação)

ITEM oEscRrçaoi

ESPECTFTCAçÁO

MOOELO/
FABRICANTE

UNIOADE DE
MEDIDA

OUANÍI
DADE

VALOR UNIT VALOR ÍOÍAL

1

2

lFd'6. i' 4 \
lwrt-614.$
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PREGÃo PRESENctal N" - CPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATo N. _/20_/CÂMARA

TERÍIIo DE coNÍMTo oUE ENIRE sI
CELEBRAM Â CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEIIANDA, DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERESSE DA
CÂMARA MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCritA NO CAdASITO NACiONA, dE
Pessoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Coneoo Nestor
no2',s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, doravante designada
CONTMTANTE, nestê ato representado peto presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brâsileiro, portador da carteira de identidade no...... e do
CPF no .............., rêsidêntê e domjciliado na nesia Cidade ê a empresâ

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica * CNpJ do Ministério da
Fazênda sob o no estabelecida (inserir endereÇo completo), neste ato
denominada CONTRATADA, rêpresenlada por (lnserir o cargo), sênho(a)
(qualiÍicação do signatádo do contrato), inscrito no Cadasko dê pessoa Física -
CPF, sob o_, portador do R.G. n. de acordo com a represêntaçáo legal que
lhe é outorgada por _(inserir qual dos instrumentos: procuraçâo/contrato
sociauêstatuto social) RESOLVEM celêbrâr o presente Contrato deconente da
iicitação na modalidâde Pregão Presencial n.o /20_ e do Processo

_t20*

Administrativo n.o 018/2019, com Íundamento da Lei no 9.666, de 21 de junho dê
1993, dâ Lôi n0 10.520, de 17 de jutho de 2002 e na Lei no B.O7B, de 1990 - Código de
Defesa do C,onsumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cúusuLA PRti,tEtRA - Do oBJETo

1.1. Constitui objêto do prêsente conlrato a Contratação dê pessoa.iurídica
para o fomecimênto, sob demanda, de lvlaterial de expediente de jnteresse da Câmara
Municipal da São Bernardo, conformê as especificaçóês constantes do projeto Básico,
que integrou o Edital do Pregão Prêsoncial no 120_ - CpL d'a Camara,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constaÍrtes do processo no
018t2019.

í.í. Discriminação do objeto:
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2. cúusuLA SEGUNDA - vtcÊNctA
2-1.O pÍazo de vigôncia deste Termo de Contrato será até 3í/í212020 contados
da assinatura do contrato, pronogável na forma do art. 57, §1', dâ Lêi no 8.666, de
1993.

3. cLÁUsuLA TERCEIRA - PREço
3.í. O valor do prêsêntê Termo de Contrato e de R$ ............(.......-.......).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa alé 31./1212020, @nÍorme quantitativo solicitrado
(sob demanda), nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Fêdoral no

8.666/93.
3.3, No valor acima êstâo incluídas todâs âs dêspêsâs ordinádâs dirêtes e
indiretas dêconêntes da exêcuÉo contratual, inclusivê kibutos ê/ou impostos,
êncârgos sociais, trâbalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais incid€ntos,
taxa de administraÉo, frete, seguro ê outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contrêtaçáo.

4. cúusuLA euaRTA - DorAçÃo oRçÂMENTÁR|A
4.í. As despêsas doconentês dêstâ contrâtaÉo estáo programadas 6m dokçáo
orçamentária própria, previsia no orçamento do Câmara, para o exêrcício de
2020, na classifrcação abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3 3 90 30

5. cúusuLA eutNTA- PAGAÍY|ENTo
5.í. O pagamento seé Íeito pela Câmara Municipal de São BernâÍdo/MA, em
mo€da corrente nacionâI, mediante TransÍerência BancáÍia Elêtrônicâ, diroto na
Conta da Contratada o oconerá até no máximo de 30 (úinta) dias após a data do
rec€bim€nto deÍinitivo do material, modiante a apresentação da competenta Nota
Fiscalou Fatura;

5,1.1. A CONTRATADA d€verá protocolar na sede dêsta Câmara a solicitaÉo
de pagamento, assinada e carimbâda pelo representante legal da smprêsa em
papol timbrado, contendo o no do processo licitâtóÍio, as informações para
crédito em coflta corÍente comor noms e número do Banco, nome e número da
Agôncia e número da @nta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,
emitida sem rasura, em letra bem Iegível, juntamente com cópia do contralo,
cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas:
Cêrtificado de Regularidâde de Situâção do Fundo de Garantia do Tempo de
Sorviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistâs - CNDT, C€rtidáo Nêgativa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Nesativa d6 Dábitos .,,..?

ITEM DESCRTÇAO/

EsPEcrFrcaeÂo

MOOELO/ ; UNIDADE DE QUA N VÀIORUNIT I VÂI OR TOTÂI
FABRICAI{ÍE , MEDIDA DADE ,

1

2
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Relativos a Tíbutos Federais e à Divida Ativâ dâ União, êxpêdida por órgáos da
Secretaria da Roceita Federal do Brasil ê dâ Procurâdoria Gêrâl da Fazenda
Nacional, e certidóes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secrêtarias
de Fazenda do Estado e do Município.

5,2. Como condição para Adminislração eÍetuar o pagamento, a licitanle vencedora
deverá mantet as mesmas condições de habilitaçáoi
5.3. O r€cebimento não exclui a rêsponsabilidade da Contratada pelo perfêito
desêmpênho do matôrial fornscido, cabendo-lhe sanar quaisquer irrôgularidades
detêctadas quando dâ utilizâÉo do referido material;
5.4, A nota frsc€l/fatura deverá ser emitida pêla pópria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscriçáo no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas Ílscais/faturas emitidas com outro
CNPJ, m€smo de Íiliais ou da matriz.
5,5. O pagamento dar-se-á dirêtamente na conta correntê da Contratada, junio ao
Banco _, agência no _; e conta conente no

6. cúusuLA sExrA - REAJUSTE E ALrERAçôES
6.í. O preço contratado é Íixo ê irreajustávêl.
6.2. Eventuais alterações contrâtuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei
no 8.666, de 1993.
6.3. A CONTMTADA é obrigadâ a aceitar, nas mesmas condições contGtuais, os
acróscimos ou suprêssóes que se fizerem necessários, até o limit6 dê 25olo (vinto
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partês confatantes
poderão oxceder o limite dê 25o/o (vinle € cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

7. cúusuLA sÉTtMA - ENTREGA E REcEBtMENTo Do oBJETo
7.1, O p].azo de ontrega do objeto deverá ser realizado, parcelado em DUAS
ETAPAS, de acordo com as necessidades e quanütativo solicitado pela
CONTMTANTE duíante o período de vigência do contrato.
7,í.í. O matoriâl objêto do prcsentê Têrmo ds Referência deveÉ sêr êntrêgue na
sêde da Câmara Municipal de São Bernardo - MA, localizada na Av. João Xxlll,
S/N, Baino Centro, São Bêmardo/MA, CEP 65.398-000, aos cuidados do
Supervisor do setor competentê de S€gunda a Sexta das 8:00hs às '13:oohs.
7.2. As condições de entrega ê recobimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, documento integrantê e apenso a este contrato.

B. cLAúsuLA orTAvA - FrscalrzÂçÃo
8.í.4 fiscalizaçâo da execução do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTRAfANTE.

9. cLÁusuLA NoNA - oBRTGAÇÕES DA CoNTRÂTANTE Ê DA CoNTRATADA
g,l,As obrigaçoes da CONTRATANTE ê da CONTRATADA são aquelas
pÍevistas no Termo de ReÍeÍência.

í0. cúusuLA DÉctMA- sANçÕEs ADM|NtsrRATrvas
10.1 Comete inÍÍaçáo âdministrativa nos termos da Lêi n'8.666, dê í993 ê

da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que;
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10.í.1 inexecutar total ou parcialmonte qualquer das obrigaçoes
assumidas em decorrência da contrataçãoi

10.1.2 ensejaÍ o retardamênto dâ exêcuÉo do objeto;
10.1.3 Íraudar na êxecução do contrato;
10.'1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometer Íraude fiscali
10.1.6 não mantivêr a proposta.

1O.2 A Contrâtada quê comêtêr qualquer das inÍrações discriminadas no
subitêm acirna ÍicaÉ sujeita, sem prêjuízo da rêsponsabilidâde civil e criminal, às
seguintes sançóesl

10.2.1 advêrtência por Íaltas ,evês, assim entondidâs âquelas quê não
acanetem prejuízos signiÍicâtivos para a Contrâtante;

10.3 multa moratória de 0,3olo (zero virgula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o vâlor da parcola inâdimplida, até a data do êfetivo
inadimplemento, observando o limitê dê 30 (t inta)dias;

í0.3.1 multa compensatória de 10olo (dez por cento) sobÍe o valor toial
do contrato, no c€so de inexecução total do objeto;
10.3.2 em caso dê inexecuçâo parcial, a multâ compensâtória, no
mssmo percêntual do subitem acima, sêrá aplicada de forma proporcional
à obÍigaçao inadimplida;
10.3.3 susponsão de licitar o impedimento dê contrâtaÍ com o órgão,
entidade ou unidade âdministrativa pêlê qual a AdmjnistraÉo pública
op€ra e atuâ concrôtamênte, pelo prazo de até dois ânos;
10.3.4 impedimento de licitar e contÍatiar com a Câmara Municipal de
Sáo Bemârdo/MA com o consequentê descredênciamento no Sistema dê
Cadastro Próprio da CÂtulARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaraÉo de inidoneidade para licitar ou @ntÍatar com a
Administração Pública, ênquanto perdurarem os motivos determinantgs da
punição ou até que seja promovida a reabilitaçâo perante a própria
autoridade que aplicou a pênalidade, que seÉ concedida sempre que a
Contratada rêssârcir a Contratante pêlos prejuízos causadosi

1O.4 Também Íicâm sujeitas às ponalidades do art. 87, lll ê lV da Loi no
8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.í tenha soÍrido condenaçáo definitiva por praticar, poÍ meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimênto dê quaisquêr tributos:
10.4.2 tenha prâticado atos ilícitos visando a ftustrar os objetivos da
licitaçáo;

10.4.3 dêmonstre não possuir idoneidadê para contratar com a
Administraçâo êm virtudê de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer dâs pênalidadês previstas roalizar-se-á em
processo administrativo quê assegurará o confaditório e a ampla d6fêsa à
Contratada, observando-se o pÍocedimênto previsto na Lêi no 8.666, de í993.
10.6 A autoridade competente, na aplic€ção das sançóês, levârá em
consideraÉo a gravidade da conduta do inÍrator, o cârátêr êducativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionelidade.
10.7 As penalidades serão obrigatoriamênte Íegistradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CAMARA.

,::)
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t. cúusula oÉcrrtll secuuol - nE5õsÃo
11.1. O presente Termo dê Contrato poderá ser roscindido hâs hipótêsês
previstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lêi, sem prejuizo das sanções apliúveis.
11.2. E admissível a fusáo, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pêssoa juÍídica, dêsdê que sejam observados pêlâ nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitaÉo original; sêjam mantidas as
demais cláusulas ê condições do contrato; não haja prejuízo à exêcução do objeto
pactuado e haja a ahuênêia êxpressa da Administraçáo à contjnuidade do
contrâto.
11.3. Os câsos de rescisão contratuâl setão formalmento motivados,
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla deÍesa.
11.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rêscisão administrativa prevista no art.77 da Lei n0 8.666, de1993.'11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguintos âspêctos, conformg o caso:

11.5.1. Balâhço dos eventos contratuâis já cumpridos ou parcialmênte
cumpridos;
11.5.2. Relaçáo dos pagamentos já eÍetuados e aindâ dêvidos:
11.5.3. Indenizações e multas.

12. cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - vEDAçôEs
'12.1. É vedado à CONTRAÍADA:

'12.1.1. caucionar ou utilizar estê Termo dê Contrato para qualquêr
operaÉo Íinanceira;
12.1.2. intenompêr â execução contratual sob alegaçáo d6
inadimplemênto por parlê da CONTRAIANTE, salvo nos casos previstos
êm lei
12.1.3. Subcontratar.

cúusuLA DÉcrMA TERcEtRA - Dos cAsos omtssos.
í3.'1. Os casos omissos sêrão decididos pela CONTMTANTE, segundo as
disposiçõês contidas na Lei no 8.666, dê 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais
normas gerais de licitaÉes e contratos administrativos e, subsidiariament€,
segundo as disposjçôes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de DoÍesa do
Consumidor - e normas e p.incípios gerais dos contratos.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - puBLrcAçÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providênciar a publjcação destê
instrumento, por extrato, no Diário OÍicial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, dê 1993.

ís. cúusuLA DÉcrMA eutNTA - FoRo
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execuÉo dest€
Termo de Contrato será o dâ Comarca que abrangê o Município de São
Bemardo/MA.

í3.

14.

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

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

Responsável lêgal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPFi

a?
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