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EDITAL

PROC. ADM. No. 018/20í 9

OBJETO: Contratação de pessoâ jurídica para o fornecimento, sob d6manda, de
materialde expêdiente dê interesse da Câmara Municipalde São Bernardo.

ORGÃO LICITADOR: Câmara Municipat dê São Bemardo/MA

DATA DA sEssÃo púBLtcAt 1uo2t2o2o

HORA: 14:00hs

Pregoeira da Câmara Municipatde São Bêrnardo: RENATA LIMA FERRETRA

LOCAL: na sala da Comissão Permanente de LicitaÉo/Cpl da Câmara Municipal,
localizada na Rua Conego Nestor no 21s-Centro, CEp n. 65.550-000, §ão
Bemardo/MA
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pREGÁo pRESENcTAL No oo1/2020 - cpL

EDITAL

PROC. ADM. No. 0í8/20í9

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, iNSCritA NO CâdAStrO
Nacionalde Pessoas JurÍdicas sob o n' 07.629.520i0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor n.21s-Cêntro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, por intermédio do
Pregoêira da Comissão Permanente de Licitaçâo de São Bomardo, designada pela
Portaria no 021120í9, assinada êm 07 de outubro de 2019, e publicada no átrio
Municipâl ê DOE no dia 10 de outubro dê 2019, levá ao êonhecimênto dos
intêrêssados quê realizará licitâção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
menor píeço por LOTE, conforme descrito nêste Edital e seus Anexos e em
confoÍmidade com o disposto da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decroto no
3.555, dê 8 dê âgosto dê 2000, da Lêi Complêmêntar n" '123, de 14 dê dêzembro de
2006, da Lei n' 11.488, de 15 de junho dê 200'1, do Dêcrêto n' 6.204, de 05 do
setembro de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, ds 21 de junho de
1993, e as êxigências estabêlecidâs nêstê Editâ1.

A sessáo pública de rêalização do Pregão terá início às í4:00hs do dia
í8 de fêverôiro de 2020, devendo os onvelopes, contendo a Proposta de Preços e a
DocumentaÉo de Habilitação para o objeto definido neste Edital ê respectivos
Anexos, sêr entregues na COMISSÂO PERÍIIANENTE DE LICITAçAO4PL, situâdâ
na Comissão Permanente de Licitação/CPl dâ Câmara Municipal, locâlizada na Rua
Conego Nestor no21s-Cêntro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, na data e horário
âcimâ mêncionâdos.

í. DO OBJETO

1.1. A presênto licitação tem por objeto a Contrataçáo de pessoa iuídica para o
fomocimento, sob demânda, dê maiêÍial de sxpediênte de interessê da Câmara
Municipal dê São Bernardo, conforme espêciílcaçôes constantes do Têrmo de
Reíeéncia - ANEXO l, paíe integrante dêste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 28.489,76 (vinte o oito mil,
quâtrocêntos e oitenta e nove milg setenta e seis centavos).

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. ParticipaÉo dê êmprêsâs, cujos ramos de atividades sojam compâtíveis êom o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências, inclusivê quanto à documentaÉo
6 requisitos mínimos d€ classificaçâo das propostas, constante destê Edital ê seus
Anexos.
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2.2. A oarticioacáo neste Preoão é EXCLUSIVA a microempresas. emorosas dê
psoueno porle íconforme Lei Comolemêntar nó '123. de '14 de dezembÍo dê 2006.
nos termos do artiqo 48. lnciso l. alterado oela Lei Complementar no 147. de 07
de aoosto de 20í4). cuio ramo de atividade comoâtível com o obieto licitado e
oue atendam a todas as exiqências. inclusive quanto à documêniacão e
rêouisitos mínimos de classiÍicacáo das Drooostas. constante deste Edital e
seus Anexos.

2.3. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administraçáo Pública, com as sançôes que abarquem a Adminiskação Pública
Municipal prêscritas no art. 70 da Lei Fêderal no 10-520102, bem como os incisos lll e
lV do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93.

2.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob íalêflcia,
concordata, concurso dê credores, dissoluçáo, liquidaÉo ou em regime de consórcio,
qualquer quê seja sua forma de constituição, empresâs estrangeiras que não
funcionem no país, empresas que possuam, êntrê seus sócios, sêryldores públicos
da Câmara Municipal de São Bernardo, bem como aqueles que tenham sido
dêclarados inidôneos para licitar ou Contratar com a AdministraÉo Pública ou punidos
com suspensáo do direito de licitar e contratâr pela Administração Pública da
Câmârã irunicipal de Sâo Bemardo. (art. 9 da Lêi Federal no 8.666/93)

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

3.1. Na fase dê credenciamento o intoressado deverá credenciar-se e. sê for o carso,
comprovar â êxistência dos necessários poderes para formulação de propostas e pâra
a prática de todos os dêmais atos inêrentes a este Progâo Presgnciâ|.

3.1.1. até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por dêlêgâFo destê, a equipo
de apoio, procederá ao credenciamsnto dos licitantes ou dos representantes legais
pre§êntes, comprovando, §e for o caso, a outorga dê podêres necessáÍios para a
formulaÉo de lances s para a pÉticâ de todos os demâis atos inerentes ao PÍegão,
observando-sê ainda qusl

a) Não será pêrmitido ao mesmo credsnciado repr€sentar mâis de um proponente no
mêsmo certame; e

b) Não seÉ pormitido mais de um credenciado para o mesmo proponêntê;

3.2. O licitante intêrêssâdo deverá sê apresentar ao Pregoeiro ou a equipo de apoio
para crêdenciamento por intêrmódio de seu rêprêsêntante dovidamente munido dg
documento que o credencie a participar deste procedimênto licitatório e â respondêr
por suâ rêprêsontada, dêvêndo, âindâ, no ato de êntrega dos 6nvelopês, idontificar-se
êxibindo a Carteira de ldentidado ou outro documento equivalente, com copia do
rêspectivo documento.
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3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçâo ou
instrumento particular, ou por Carta Credencial, firmada pelo signatário da Propostâ,
com âssinâtura reconhecida por Cartório competentê, no modelo do ANEXO ll dgste
Edital, com podsrês parâ formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, êm nome do proponente.

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deverá sstar acompanhado de cópia dos s6guint6s documentos:

a) ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente alualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamentô registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociêdadês por açoes, acompanhado de documentos de
êlêiçóes dê seus administradores, no qual estejam expressos sêus poderes paftr
exsrcsr dirêitos e assumir obrigaçôes êm dêcorrônciâ de tal investidurà;

ESTÁNODO ARÁNEÃO
(1MAN,4 MUNICIPlL DE S,ÍO AENANDO

a;\"PJ: 07 -ô29. 5 20/t)04I -A 7
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b) Cópia da Cédula de ldentidade oLr outro documento ofrciâl quê contênha foto do
reprêsentântê da êmprgsa interessada.

3.4. Os documentos dê credenciamênto serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada
Sessão Públicâ rêâlizada.

3.5. Após o cr€denciamento, será declârada â abertura dâ sessão e não mais serão
admitidos novos proponêntos, dando-sê início ao recêbimehto dos envêlopes.

3.6. O credencaamento será conÍerido pêlo Pregoeiro a cada Sessão pública realizada.

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.í. A falta
dêsse documento somente impedirá que o rêpresentante da licitante se maniÍeste ou
respondâ pela reprêsêntiada durante o processo licitâtório.

3.8- A licitante que compaÍecer representada poÍ seu sócio ou dirigênte, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.í, devendo
comprovaÍ esta qualidade at.avés de cópiâs dos documêntos indicados nos subitem
3.3 elíneas "e' e "b".

3.9. Não será admitida â participâção dê dois representantes para a mesma empresa
e nem dê um mesmo representante para mais de uma êmprgsa,

3.10. Os licatantes devetão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, dê
enquadramento no art. 30 dâ Lej Complêmêntat rIa. j47t2|j4, no caso de
microempresa ou empresa dê pequeno porte e também para as cooperàtivas,
conÍorme modelo constate do Anoxo ll dêsto Edital. A não êntrega da rgrerida
Declaração indicará que a licitantê optou por não utilizar os benefÍcios ,revístos na Lei
Complêmêntar no. 14712014

3.10.1. As ME/EPPiCOOP deverão comprovar a declaração do itêm antêrior, dêvendo
trazer, no caso das l\rElEPP a CêÍtidão de Enquadramento como Microêmpresá ou
Empresa de Pequêno Porte, somente para efoíto do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n"'123, de 1411212006, emitida nos termos do art.8" da tnstrução

,q

r,8



t*'
lqm.'

r.tr,tDo Do MARANT!,ío !à:-1:r
cÁMÀM MU,-IqPÀL DE SÀO AEXN,UAI' * -_ ('NPJ: 07-ü9. 520/0ul -07

Rrd hkcgo Nestor n215-(-ekttu, Cl:P: 65 550!N.
Sao Bemüdo/M,4

p

Normativa do Deparlamento Nacional de Rêgistro do Comórcio - DNRC n. 103, de
30/04/2001, pêlo Registro competente pâra a inscriÉo do Ato Constitutivo ou ContÍato
Social das proponêntes pertencentes a 6sta categoria empresarial.

3.11. Os Licitantes deverão apreseniar a declaraÉo exigida no itêm 7.3.6.

3.12. Da Ordêm dos Procedimentos:

3.'12.1. A sessão do certame obsêrvará os seguintês procedimentos:
a) Crêd6nciamentoi
b) Abertura da Sessão
c) Da entrega dos Envelopes
d)Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lancas;
e) Do bênefício às microêmpresas e empresas de pequeno porte
0 Fase d€ habilitação
g) Fase Rscursal
h) Da Adêquação da Proposta de Proço

4. DA APRESENTAÇÁO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deveÉo ser apreseniados
pessoalmente pelo represêniante credenciado, no local, dia o hora acimâ
mencionados, em 02 (dois) ênvelopes opacos, distintos, devidamente Í€chados ê
rubracados no fecho e contendo em suas partês extemas e frontais, em carâcterês
destacados, além da razão social do licitante, os sêguintes dheres:

ENVELOPE }I' O,Í

PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL NO OOI/2020
oRGÃo LtclraDoR: coMtssÃo PERMANENTE DE LtctrAçÃo - cpL
LOCAL: SÂO BERNARDO/MA
DAÍA: 1A|OZ2020
NOME DÂ EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
OOCUMENÍOS PARA HABILITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N' OOí/2020
ORGÂO LICITADOR: COTIISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÂO - CPL
LOGAL: SÃO BERNARDO/MA
DATA: í8/022020
NoillE DA EMPRESA LICITANTE

4.2. Nâo seÉ admitida a entrêga de apênas um

4.3. Apo6 a êntrega dos envelopos, aquole
HABILITAÇAO" será rubricado pêlo Pregoeiro.
credenciados das licitantês.

Ê'Lii
5;itêH

ênvelope.

indicado como .DOCUMENTOS DE
equipê de apoio ê os reprssentânles
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4.4. os envelopes deverão conier@
ópia prsviamente autênticada por cártório competente ou por servidor da CÉL (efé
vinta e quatro horas antes da realizaçâo do certame), ou publicação em órgão da
imprênsa oícial.
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4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem inegularidâdes ou dêfêitos c€pazes de diÍicultar o julgamento,
sêrão dêsclassiÍicadas.

4-6. Não serão aceitâs documentação e proposta enviadas via postalou entregues em
outros setores que não seja o especiÍcado no preámbulo do Edital.

4l,lndopendontemente de declaração expressa, a simples apresentaÉo da proposta
rmplrcará â submissão às normas constantôs da legislação que rêge'a matéria e aopresente Edital de Prêgão e seus Anexos.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A.Proposta de preços deverá ser apr€sentada em 0í (uma) via, impressa empapel ümbrado da ticitânte, em tíngua portuguesa, 
""tro lr"átã â" Jrpr."*."técnicas de uso corsnte, sem emendàs, rá"ur.ui ou ántr"rinÁ"Jlà"riaà"i"it" o"ao",assinada e rubricadas todas as Íothas peto representante tegat áolÉii""i"-piopon"nt",

com o sêguinte conteúdo. dê apresentaçâo obrigatória:

a) Número do,Pregão, razão social do.proponênte, número do CNPJ/MF, endereçocompleto. têtofone. fax e end€reco etetiônico 1e_mait;. .iú ,irriÃo 
"ã'torr.r., 

pur"contato. bem como dados bancários tars 
"orno, 

norn" â "jÃã'à. a""*, 
"ge""i" "contia conente parâ Íins de pagamento;

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, númêros do CpF eCarteiía d€ ldentdadê e cargo na empresa;

c) Descrição compretê do obreto da presente ricitaçào. com indicâção do LorE e rrEMcotados. em conÍormidade com as especificaçôes do Termo de Àãf"Àn"ã _ ANSXOI destê Ediial;

d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos prêços propostos d€veÉo êstarincluídos, âlém do lucro, todas âs dêsl
r,iu,tos i" qu"ri,.i;"l;;;;Tü;X"iãli!llil"; .J,X'i i,11""J,:fli":,:l:§#I:""
com a execução do objeto da presente licitaÉoi

f) Prazo. de.validade da proposta: nâo inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data dasossão dê abertura dos Envelopês;

g) Prazo de execuçáo; dê acordo com Termo de Referência.

9.1)Após a solicitação dê Íornecimento, a CONTRATADA deverá procêder â êntregados itens constantos na mesma, em sua torarioaoe, em ãià nã'irJxirãóã"à.*l aiã" 
-_-)
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consêcutivos, em uma únicâ etapa, indspendentemênte do quantitativo e valor
solicitado.

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista nêste Edital.

5.3. O prêço oÍsíado permanecerá íixo e irreajustávê|.
5.4. A apresentação da Proposta implicaÍá na plena aceitação, por parie do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. O licitantê que nâo mantiver sua proposta ficará sujêito às penalidades do Decreto
Fêderâl

5.6. Ouaisquêr tributos, custos e despesas diretos ou indirelos omitidos da proposta ou
incoretamente cotados, serão considêrados como lnclusos nos preços, não sendo
considerâdos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, deveÁdo os serviços
seí fornêcidos sem quaisqu6Í ônus adicionais.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9-r_S-1* pl*hi"gos, pelo PregoêiÍo, os ticitantes que apresentarem as prcpostas
oê mênor prêço global por LOTE e todas aquelas apresentadas com pre@s atá í0%(oêz por cento) superiores, dispostos êm ordêm crêscentê, para qr" os rejrasent"ntes
rêgârs das Iicitantês participêm da etapâ de lances verba§.

6.2. Quando não Íorem identificadas, no mínimo, lrês propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o pregoeiio fáià ã orO-án"r"ntodas methores ofertas. até o máximo de três, colocadas em ãid-em1iã""Jniàlir"t"qr",
que sejam os valores oÍertados, conforme o disposto no Decreto F"O"""f_ - -

6.3. Aos proponôntes proclamados conformê os subitens ânteriores seÉ dada
gl:ÍYnidâd: para nova disputa. por mêio de lances veôais e sucá""iuo", A-. u"for""orsúnros e oecrêscenlgs. para a escolha da propostâ de menor vâlor.

6.4. Não podeÉ haver desistência dos lances ofertadôs

1! -9jry". ênke duas ou mâis propostas dê proço, será resolvido por sortêio emaro puolco, com a pârticipação dê todâs as licitantes.

6.6. Encenados os lancos, as propgstas de microempresa e de emprgsas depequeno porto que se êncontrarêm na Íaixa até 5% acima do."nor pi"co se,ão
considoradas €mpatadas com a primoira colocada, devendo estas propone'ntes ser
convocadas na_ordêm de classificâçâo. uma na falta da outra, para fazei uma única e
última oÍerta, inÍerioí a da primeira colocada. visando o desempâte.

6.6.1. Aplica-se o disposto nêste itom somgnte no caso da proposta inicialmênte mais
bem classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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6.6.2. A microemprêsa ou a emprêsa de poquêno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última ofeÍla, obígatoriêmênte inferior à proposta do primeiro
colocado, siluação em quo, atendidas as êxigências habilitatórias e obs6rvado o valoÍ
ostimado para a contrataÉo, será adjudicado êm sêu Íâvor o objeto deste Pregáo;

6.6.3. Não sêndo vêncedora a microempresa ou a emprêsa de pequeno porte mais
bem classificada, na Íorma da subcondiÉo anterior, o progoeiro convocará os
licitantes remanescentes que porventu€ se onquadrem na situação dsscrita n6sta
condiÉo, na ordêm classiíicatória, para o êxercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equivalência dos valorês aprêsentados pelas microêmprêsâs ou
empresas de pequeno portê que se encontrem no intêrvalo estabelecido nesta
condiÉo, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automâticamênte a
venc€dorâ para apresentaÉo da oferta final do desempate;

6.6.5. O idêÍsssado quê não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lsi
Complêmêntar no 14712014;

6.6.6. Caso náo haja interessados em exêrcer o direito de prêfêrência, o procêdjmento
licitatório correrá seu curso normal.

6.8. O Progoeiro examinará a acêitabilidadê quanto ao objeto da proposta com o
menor prêço, conÍorme dêfinido nêste Editale seus Anoxos, decidindo motivadamenle
a .espoito e divulgando o resultado do julgamento.

6.9. Sgndo aceitável a oÍertâ, será verificado o atendimonto pslo propononte de todas
as êxigências editalícias, pâra efeito do habilitação. Caso contrário o prêgoeiro
examinará as oÍeíãs súbseqüentes, na ordem de classificaçao, até a apuração de
uma proposta que atonda a todas as exigências constantea deste Edital, séndo o
rêspsctivo proponqnte dêclarado vencedor nessa fase.

6.'10. Verillcando-se djscordância entr€ o prêço unitário ê o total da proposta
prevalecêrá o primeiro, sendo conigido o proço total; oconendo divergência enüe os
valorês numérjcos e os por êxtenso, predominarão os últimos, independentomeni8 de
consulta ao licitante.

6.11. Caso tenha ocorrido lancs, a proposta de prêços, ajustada ao lance Íinal, deverá
ser protocolada na CpL da Câmara, no prazo de.lg (quarenta e oito) horas, contado
da lavraturâ da ata.

6.12. Serão dêsclassificâdas aquelas propostas que:
6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Editial, €nglobando
itens ê valor globâl;

6.12.2. Não at€nderem às €xigências do pr€sente Edital ê seus Anexos;

6.7. Aoós a fase de lances. será encerrada a etaoa comoetitiva e ordenadas às
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6-12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou Íalhas capazes de
dificultar o julgamento;

6.12.4. Oue contenham preços manifestamente inexêquivêis, assim considorados
âqueles quê hão venham â têr demonstrado suâ viabilidade por meio dê
documêntaÉo quê comprove quê os custos são coerentes com os praticados no
mercado.

6.13. Se a pÍoposta escrita de Monor Preço não Íor aceitável ou se a rêspectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será exâminada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da liciiante que tiver formutado tal proposta,
na ordêm de classiÍlcação, e asslm sucessivamente, até a apuração de uma que' atenda às condiÇôes deste Edital.

6.14. O Prêgoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detêntora da proposta
de menor prêço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.

6.15. Da reuniáo lavrar-sê-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
oconências relevâhtes e que, ao final, sêrá assinada pelo pregoeiro, pelos
componentes da equipe dê âpoio e pêlos representantes dos proponentei presenies_

6.16. O licitante declârado vencêdor deveÍá encaminhar (ou apresentaÍ)a proposta de
pÍeço
âdequadã ao último lance, no prazo da 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.

{}'
Ll.,
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6.'16.1. Os documentos podêrâo sêr
solicitados em

rêmêtidos por meio digital, podendo ser

d6 enviaÍ a documeniâção
às sançôes previstas neste

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

6.16.2. Os originajs ou cópias autentic€das, caso s€jam solicitados, dêveráo ser
encaminhados ao órgáo licitánte.

6.16.3. O licitante que abandonar o ceÍtame. deixando
indicada nestia soçáo, setá desclassificado o slrjeitar-se-á
Editãl

6.16.4. OPregoêiro poderá fixar prazo para o rêenvio do anexo contendo a planilha de
composiçáo dê preços quando o prêço total oÍertâdo for aceitável, mas os Drecos
unitáios que compóem nêcêssitem d6 ajustes aos valores estimaoôs peto óiióÀó
LICITANTE. O ajuste da proposta não podeÍá implicar aumento do seu vàlor gtobal.

9 16 q :9rg desclassificãda a proposta que não corrigir ou não justificar eventuaas
irregularidades apontadas pelo pregoêiro.

6.16_-6. No caso de licitaçáo por lotes ou itens será permitida a altêração de proços
unitários pelo licitante obsorvando-sê: (apenas se houver djvisâo em lotes ou itens) 

-
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a) Corno limite máximo o valor global Ílnal ofêrtado, desde que os preços unitários
finais sejam mênores ou iguais aos prêços unitários da propostâ inicial;

b) A possibilidade de nogociaÉo com o proponentê vencedor visando a rêduÉo de
preços unitáÍios, para qualquêr um dos itens individualmente; e

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-s€-á pêla somatórja
dos proços unitários dos itens da proposta, multiplicâdos por suas respectivas
quantidades.

7. DÂ HABtLtTAÇÂo Dos LtctrANTEs

7.1. A Docum€ntação -de HabilitaÇão deverá ser entregue em 0.1 (uma) via, êm
envelope d€vidamontê fechado e rubricado no Íecho, rdenÍicado conformo o tndicado
no iiom 4.í deste Edital.

7.1.'1. As declaraçôes e outros documentos julgados necessários à habilitaçáo,p.roduzidos peto proprio licitantê, deverâo contei oita, taentiticaçao à ãssinatura Ootitulaí da êmprêsa ou do seu roprêsentantê legal.

f,2._Encenaag a,etapa compelitiva e ordenadas as ofêrtas, o pregoeiro proc€derá àaDenura oo rnvotucro contendo os documentos de habilitação do licilante que
apres€ntou a methor proposta. procêdendo a sua trauititaço ou iirátitiãçao.

7 3. A participaÉo no presênte procedimento ricitatório rsquer a apr.sentaçâo de todaê documentaçáo comprobatória da nêcessária qualificação no qr"'". iáf.ãã,
7.3.1- Habilitação Juridica, quê será comprovadâ mediante a apresgntaÉo daseguinte documentaÉo:

a) prova de r€gistro comercial, no caso de êmpresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suasalteraçõ€s, devidamente registrados, €m sê tratândo;e sociedâd." 
".piã".-ri"i" 

., nocaso de sociedade por açóes, acompanhado a* oo"rrn"nú"-ã.- 
"i.iiãã a. 

"ur"atuais administradores:

c) no caso de Sociedadês simoles o eto constitutivo inscrito no Caíório Civil (Rêgistrocivit das pessoas Jurídicas ou cartóno de À"s;;; ;; Tíü;"ã Éá"Jrn"n,o"1acompanhado da provâ dê Di.etoria em oxercício;

d) decreto de autorização. em se taatando dê empresâ ou sociedado estrangeira êmtuncionamento no pâís e ato dê reoisrro ou autorizaçáo pá. fr.r,i"lã"".iãrrt, Lp"oto.p6lo órgão comp€tênte. quando a aiividade assim o e'xigii.

7.3.2- Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dosseguintes documentos:

"rf'
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a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional dê Pêssoa Jurídica (CNpJ);

ffi
PásrD lí ô !o

b) PÍova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
hower, relaüvo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatívêl com o objeto contratual;

7.3.2.1.. Ptola dê rôgularidâdê perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitant€, quê será realizada dâ sêguinte forma:

a)FazJnda Fêderal: apresentaÉo dê Certidão Conjunta Negativa de Débitos relaüvos
a Tributos Fsdêrais e à DÍvida Ativa da União, ou CeÍlidão Conjunta positiva com
ef6itg negativo, oxpedidâ pola Secretariâ da Rêceita Fêderal do Brasil (RFB) s
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN), que abrange, inclusive, as
contribuições sociais previstas nâs alíneas â a d, do parágrafo único;do art. í1, da Lêi
no 8.212, dê 1991;

a.1) O licitante poderá, êm substituição à cêrtidão mencionada na alínea c.1,
aprcsênl,ar as seguintes certjdões conjuntamente, dêsde qu€ tenham sido expedidas
até o dia 2 de nov6mbro do 2014 e sstejam dêntro do prazo de valàaOe nelas
indicados: Certidão Nêgativa de Débito ou a Certjdão positiva *, 

"ãito 
n"gativo

rêferente à ContribuiÉo previdenciária ê às de Tercêiros, expedida petá §eãretaria oa
Re@ita Foderat.do Brasit (RFB) e a Certidão Conjunta NegaiiàJe óãU-itos iefativos arnbutos t-êderais e à Dívida Aliva da União, ou Ceíidão Õonjunta positiva com eÍeitonegativo, oxpedida pela Secretaria da Recelta Fedêrat do Br"iil 1nÉay" eioàrr"aori"_
Geral da Fazênda Nâcionat (pGFN);

b) F_azelda Estâdu€l: aprêsentação da Certidão Nogativa de Débitos (e débitos emorvloa arNa). ou Certidão positiva com eÍeito dê Nêgativa. do lmposto sobregf::T:: I:Fl,l::: 91r.":r:çã" de.Mercâdorias 
" ..0àÉià.ü§Ã iàGrviços ae

::"::p^"I:,,I:r:"lduat, tntermunicipat e de Comunjcação _ tóMS. expedioá petarecrerâna oe Estado de Fazendâ. ou. so for o câso, certiàào comprobatória de que olicitantê, em razão do objeto sociat. está isento de in;c;iç;;;ta;;,---'""'
c) Fazenda Municipar: aprêsentaÇào da certidâo Negativa de Débitos (e debilos emdívidâ ativa), ou Certidão positiva com efeito ae r.fegaiú;. d.l,n'p."ã-"à"Orâ s"*iç."
f:,9::,t::*!l"r?., lss. 9,r sê.for o caso. ã".tioâ. 

""rã,rrl"üãi" qu" ollctÍanre. em razâo c,o objeto social, eslá isento de ínscriçâo municipal;

d) Certlricado de Regutaridade do FGTS _ CRF:

e) Prova de inexistência de débitos. inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,mediantê a apresenracao de Cêrridáô Neg"tiuà o. oáuitoi irÀ"in-i-"ãJ fõ'No I t o, a"Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mssmos ête[os da CNDT.

1j:3:t.T-,9l"lef sas e empresas de poquono poÉe dêveÍáo aprêsentar toda aooc-umênEçao ex€ida para eÍeito de comprovaçâo dê regularidade Íiscal reracionadas
lo iteT 7^.!.?,. mo:r.ro que esra apresenie argirm" resiiç;, -Às"ôrãàol'âo"ui", 

o
!::1: d" 95.("i"p).dias úters. cujo rermo inicià corr.sponfei; àã;;;;;-á;_ qu" oproponente Íor declarado o vencedor do cartame, pionogavet pàr iàrâi pã,ioao, 
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critério da administração públicá, para
ou parcelamento do débito ê emissâo
com efeito de certidão negativa (art. 42,

â regularização da documentação, pagamenlo
de eventuâis certidôês negativas ou positivas
§1o, LC í23106).

7.3.3.'1. Este benefÍcio será concedido somente às empresas que âtenderêm ao
disposto no subitem 3.í0 deste êdital.

7.3.3.2. A nâo-regularização da documêntâção, no prazo previsto neste itgm 7.3.3,
implicârá em decadência do direito à contratação, b€m como a aplicaçáo da
suspensão dê licitar o contrâtar com a AdministrâÉo pelo p€ríodo de até 02 (dois)
anos, sendo facultado à Administração convocâr os licitantes remanescentes, na
ordem dê classificação, para a assinatura do contÉto, ou revogar a licitação.

7.3.4. Oualilicaçâo Econômico-Financêira, que será comprovada mediante a
aproseniação dos seguintes documontos:

a) Balanço patrimonial o demonsúaçôes contábêis do último êxêrcício social, já
oxigíveis e aprosentados na Íorma da lêi, vedados a substituição por balancetes ou
balanços provlsórios, em-que estqam registrados os valores do ativo circulantê (AC)ê
do passivo circulante (pC), de modo a extrair-se indice de Liquidez Cononta (lLb)
igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.

a.1) As licitantês que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquêr dosíndices refêridos âcimâ, deverão cômprovar o capital mínimo LU patrim'ônio líquido
igual ou superior a dez por cento (10yo) do valor estlmado da co"tr"á*;. -

9:2).Elcgtyaj g dâ exigência da atínea^ârterior o microêmpreêndedor individual (art.í8 da LC í23120-06 ctc ar1. j.jls, s 2" CC) e "" rUicro e'iãquãnã" Érll""" qr.propu-sêrem-hâbrtitâção êm,licitaçóes 
.cujo os objetos sejam p"ra o fomãlil,ento par"pronla entroga ou para locaÇào de materiais (art.3. do Decreto Federal no

6.2O4t2OO1 ).

a.3) As êmpresas com menos de um exorcicio íinahcêiro devêm cumprir a êxigêncjadeste subitem mediante a apresêntaçâo oo Aalanço ae nOeÀri"l 
"õÀr""nt"Oo 

OoBatanço parrimoniâr e da Demonsrra;ào o" nã"rrãa.1."ãÀi"ãã'"ãã'üãl no ,c"imediatamênte anterior à dâta de aprêaentaçâo da proposta.

4.4) Seráo considêrados acôitos como na forma da lei o balanÇo patimonial edemonstraçóes contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diáío Oficralou:
ll. P_ublicâdos em jornal de grande circulação ou;
llL Registrados na Junta Comercialda seáe/domicílio do licitantê ou;
IV. Por cópia do Livro Diário, dêvidâmonte autenticado na Lunta õàmercial da sede oudomicílio da licitante, na forma da tN no 65 do DepartameÀto il""ionriãã'Àãg,"tro oo
9-.1:l"l . DNRc, dê 10 d€ asosro de 1se7, 

",1 
6", ;;;-p";;;l;-ou-ri-s";,ia.enteoos Iormos de Abêrtura e de Encêíamênto. euando for aprêSentado ã Original doDiário, para cotêjo peto presoeiro e Equipe de Apoio, n"á JilpãÃuãã-ainãiu"ao, n"documenlaÇão, dos Termos de Abertum ef d" en"á"ur"nto ãã'ú;;;;ô;"tã..
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V. Sistema Público de Éscrituração Digital - Spêd - Contábil (Dêcreto Federal nô
6.02212001); nos termos do art. 2o da lnstrução Normativa RFB nô 78712001, dêvendo
aprssêntar refuridos documgntos, devidamente assinados, na forma do § 50 do aÍt. 10
da lnstruÉo Normativa DNRC n'107/2008.

b) Cêrtldão Nêgativa dê Falêncla ou ConcoÍdata (Rocupêraçáo Judicial ou
Extrâjudicial), expedida pelo distribuidor da s€de da pêssoa juridica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.

7.3.5. A Oualificaçáo Técnica dos licitantes deverá ser comprovada afavés d6:

a) ATESTADO dê cãpacidade técnica fornêcido por pessoas jurÍdicas d€ direito
público ou privado comprovando quê o licitante presta ou prestou serviços compatíveis
com o objeto d6st€ pregáo.

7.3.6. OêclaraÇão UniÍicada quê constará:

a) DeclaraÇao de que náo emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubrê e nêm mênores de dezessois anos om qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, â partir de quatoze anos, de conÍormidade com o disposto
na da Lei Federal nô 8.666/93. nos termos do ANEXO lll.

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste ceÍtame,
inclusive na vigência contratual, caso venha a s6r contratado.

c) Doclaração d€ êlaboÍação independênte de proposta.

d) Declaração da condiçao se é ou não ME/EPP/COOP.

7.4. A apresentaÉo do CertiÍicado dô Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da
Administraçao Pública Federal ou d6 outros Estados, substituirá os documêntos
enumorados nos subitens 7.3.í ("a", "b", "c" ê "d") e 7.3.2 ("a" e "b').

7.5. Nâo haverá apresentação de amoatra prévie ao contrato,

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaÉo dê documontos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.7. Sê a documêntâção dê habilitação não êstiver completa ê corrota ou contrariâr
qualquor dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Prêgoêiro considsrar o
proponente inabilitado.

7.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados devêrão qstâr em nome
do licitant€, com indicaÉo do número de inscriçáo no CNPJ.

7.9. Todos os documêntos emitidos em lingua estrang€ira dêverÉo ser entreguês
acompanhados da tradução para língua portuguesa, ofetuada por tradutoÍ 
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juramentado, e tamtÉm devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.

7.'10. Documêntos de procedência estrangeira, mas emitidos 6m línguâ portuguêsa,
também
deverão s6r apresentados devidamêntê consularizados ou rogistrados êm cáÍtório d€
títulos e documentos.

7.'11. Em se tratando de Íilial, os documentos de habilitaçâo jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome dâ filial, excêto aquêles que, pêla própria natureza, são
êmitidos somêntê êm nomê dâ metriz.

7.12. Os documsntos acima relacionados, nêcossários à habilitaçâo, podêrão sêr
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de
cartório competente, ou publicâÉo em órgão da imprensa oficial ou por ópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equip€ de Apoio.

7.13. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta
snviados via postal ou êntregues em outros setores que não seja o espocificâdo no
Preâmbulo do Ed;tal.

7.14. A validade dos documentos será a nêles expressa, ou estabelecida em l€i,
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aquêles emitidos a mênos de 90
(noventâ) dias.

7.15. A declaração Íâlsã relativa âo cumprimento dos rêquisitos de habilitaçáo, à
conformidadê da proposta ou ao enquadramênto como microemprêsa ou êmpresa dê
pêqueno porte sujeitará o licitantê às sançôes previstas neste Editral.

s. DA TMPUGNAçÁO DO ATO CONVOCATÓR|O

8.1. Qualquer possoa pod6rá solicitar êsclarêcimontos, providências ou impugnâr o ato
cohvocâtório do Preqâo até 02 (dois) dias úlêis ântês dâ data Íixada para rec€bimento
das propostas.

8.1.1. A aprêsentação do impugnâÉo contra o presentê Edital será proc€ssada e
julgada na forma e nos pÍazos previstos na legislação, devendo ser entregue
dirãtamente na coMtsSÃo PERMANENTE DE LICITAçÀO - CPUCMSB, na Rua
Conego Nestor no21s-Centro, CEP: 65.550{00, São Bemardo/MA, não têndo êfeito
suspensivo-

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

8.2. CabeÉ à Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobro a petiÉo no
prazo de 24 (vinte ê quatro) horas.

8.3. Acolhida a petição contra o Ato ConvocatóÍio, sêrá designada nova data para
realizaçáo do certamê.
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8.4. A entrega da proposta, sem quê tenha sldo tsmpestivamente impugnado o
presênte Edital, implicará na plena aceitação, por parlê dos interêssados, das
condiçóes nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoêiro nsstê processo licitatório, podêrá o licitantê, ao final da
sessão pública manifestar, imediata o motivadamente, a intsnção de intêrpor recurso,
sêndo registrado em Ata a síntêse das suas razóes dê recorrer.

9.2. A Íalta de maniÍestação imediata e motivadâ de interpor rocurso, no momento da
sessáo dêste Pregão, importará na dêcadência do direito de recurso ê adjudicaÉo do
objeto pslo Pregoeiro ao vêncedor.

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

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitação ou lnabilitaçáo da licitante.

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de rocorrer por parte de algum
dos conconentes, Íicam desde logo intimados a apresentarem contra razôes também
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo dê aprosêntação das razó€s do
recorente, sendo-lhes assegurâda vistâ imêdiata dos autos_

9.5. Qualquor recurso contra a dêcisão do pregoeiro deverá ser entreguê, no prazo
legal, na CPL da Câmara, no endereço citado no subitem g.í.i, têrá efeito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Se não reconsidêrar suâ decisão, o prêgoôiro submotêrá o recurso, devidamênte
inÍormado, à considerâÉo do pÍesidentê dà Cámare Municipal de Sâo BemarOo,
que proÍêrirá decisão definitiva ântes da homologação do proceàimênto.

9.7. Depois de docididos os recursos e constatiada a rêgularidadE dos atos
procedimentais, o Presidente da Cámara Municipal de Sâo Bêmardo poderá
homologar êste procedimento licitatório e doterminar a contratação com a licitante
vencêdora.

10. DA HOÍúOLOGAçÃO E CONTRATAçÃO

10.'1. Adjudicado o objeto da licitação â smpresa proclamada vêncedora, a autoridadê
competente, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a
contrataÉo com a licitante vêncêdora.

(ã'
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10.2. Após a homologâÉo do resultado da prssênte licitação, a Câmara Municipal dê
Sâo Bemado convocaÍá a empresa adjudicatária para, no prazo mâimo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO lV,
adaptado à proposta vencêdora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuizo
das sançôes previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.

'10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vê2, por igual pêríodo,
quando solicitâdo pela licitante vencedora durântê o sêu tlanscurso, desde qu6 ocorra
motivo justiÍicado e aceito pela Administração.

10.4. Quando a convocada nâo assinar o Contrato no prazo s condiçõos
estabelecidos, o Pregoeiro convocará os liciiantes remanescentes para
reapresentarem os seus Documentos dê Habilitação, devidamente atualizados, nos
tormos do item 7 dêste Edital, em sêssáo pública, a se realizar em hora e local
previarnente informados, nâ qual o Prêgoeiro examinará â ofertá subsêquênlê,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponenle, na ordem
dê classificáÉo, ê assim sucêssivamento, até a apuraÉo dê uma proposta quê
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele âdjudicâdo o
objeto do certame.

'10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora om assinar o Contrato, dentro do
prazo êstabelecido, caracteriza o dêscumprimênto total da obrigação assumida,
sujsitando-a as penalidadês lsgalmente estabêlocidas.

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

10.7. A homologação do resultado dêstâ licitâção não implicãrá êm dirêito à
contraiação.

ír. DAS CONO|çÔES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de
São Bornardo, medjante a apresentação da Fatura. Nota Fiscal e atestados pelo setor
responsável, acompanhadas das Cêrtidões Nogâtivas de Débito junto ao INSS, CNDT,
FGTS ê Cêrtidão de Rêgularidade com a Fazênda Federal.

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamêntos enquanto perdurar pendência dê
liquidação dê obrigações êm virtude de pênalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.

í2. DOS PRAZOS E COND|çÔES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONTRATADO

12.'1. O contrato resultante do procêsso licitâtório terá vigência alé 3111212020
contados à pârtir da assinâtura do contrato.

Z?
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12.2. O prâzo dê exocução se dará de acordo com o Têrmo de Referência.

12.3. Toda pronogação de prazo deverá sêr justiÍicada por escrito e previamente
autoÍizada pela Câma.a Municipal de São Bemârdo, devendo a solicitaÉo ser
encaminhada até '15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de execução
estipulado.

't3. DAs sA ÇôEs aDMrNrsrRATrvAs

13.1. Em caso de atraso injustiÍicado na execuçâo do contrato ou pela inex€cução
das condiçô€s estabelecidas, ou êxecução insatisÍâtória da Prestação do ssrviço,
atrasos, omissõês e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às sêguintes
pênalidadês:

13.1.1. Advartôncia por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras
obdgaçóes assumidas e a detêrminação de adoçâo das necesúrias medidas de
correções;

13.1.2. ilulta, aplicada nos seguintos limites:

a) 0,3olo (tÉs décimos por cento) por dia, ató o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do sêrviço não realizado;

b) 20yo (vintê por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior â 30
(trinta) dias, com a consêquente roscisão do contrato.

'13.1.3. Suspensão temporária para partjcipâr em licitaçao promovidas pela Câmara
Municipal dê São Bêrnardo e impedimento de contratar com a AdministraÉo Pública
Municipal, pelo prazo de até 2 (dois)anos nos termos da lei Federal no 8.666i93.

'Í3.1.4. DsclarâÉo de inidoneidadê para paíticipar de licitação e assinar contÍatos
com â
Administraçáo Pública, pelo prazo previsto no inciso anteraor ou até que o coatratado
cumpra as condi@es de rêabilitação; e/ou

'13.1.5. lmpedim€nto para participar de licitaÉo e assinar contratos com o Município
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e d€scrêdenciam€nto do Cadastro de Fornec€dores
por igual prazo.

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA seráo registradas no Cadastro Geral
de Fomecedores da Câmara Íúunicipal de São Bêrnardo.

13-3. Sê o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro,
será automaticamentê dêscontado de qualqugr fatura ou crédito a qu€ a
CONTRATADA vier a Íazer.ius.
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14. DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

14.'1. As despesas com a execução do present6 Contrato no exêrcício de 2020
correrão à conte da Dotáção Orçamentária seguinte:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

í5. DAS D|SPOS|çÕES GERATS

15.1. O presentê Edital s seus Anexos, bem como a proposta dos licitantss
voncedores, Íarâo parte integrante do Contrato, independentemonte de transcnçáo.

'15.2. É Íacul 10 à Pregoêiro ou a Autoridade Supêrior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçâo do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou inÍormaÇão qu€ devêria
constar no âto da sessão públicâ; e ainda:

í5.2,1. _Solicitar aos setor€s compêtêntes a êlaboração de pareceres técnicos
dgstrnados a fundamêntaÍ as decisões,

15.2.2. No julgamento das propostas 6 da habilitação, sanar erros ou Íalhas que não
âlterem a substância das propostas, dos documentos € sua validade jurídica, mediânte
despacho
fundamentado ê acessível a todos os intêrossados: ê

15.2.3. Relevar omissõês puramêntê formais obsêrvâdas na documontiação e na
propostâ,
dêsde que não contrariem a legislaçao vigonte e não comprcmetiam a lisura da
licitação.

15.3. Qualquer pedido de esclarecimonto êm rolação a eventuais dúvidas na
intorpretação do prêsênte Edital ê seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitaçáo - CpL da Câmara'lruniclpal
de São Bernârdo, por e-mail no ênderoço eletrônico cpl.saobernardo(ôqmail_com, ou
entroguo dirêtâmentê na própria Comissão, situada ná Rua Conego Àlestor nZtS_
Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/[IA, de segunda à sexta-Íeiã, no horário das
08:00 às 1í:00 horas, obedocidos os seguintes critérios:

a) Não sorão levadas em consideraçáo pelo pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamÉês relâtivas ao edital quê não tênham sido Íormuladas ató 02 (dois) dias
útels antês da data marcada para recebamento dos envelopês;

b) Em hipótêsê alguma sêrão acêitos êntêndimêntos verbâis quanto ao edital, como
também podidos ou consultâs formuladas via e-mail.

c) Os esclarecimentos às consulentes setão comunicados a todos os demais
intêressados que tenham adquirido o prêsentê €dital.
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15.4. Fica assegurado à Câmara Municipal de Sâo Bêrnerdo, o direito de, no
inleresse de Administrâção, anular ou revogar, ê quâlquer tempo, no todo ou em parte,
â presente licitaÉo, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigentê.

'15.5. Os proponentês sáo responsáveis pela íidolidade e legitimidadê das informaÉes
e dos documêntos aprêsêntâdos êm qualquêr fasê da licitâção.

15.6. Não havondo expediente ou ocorendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na daia marcada, a sessâo será automaticamênt€ transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mosmo horáÍio e local anieíormente
êstabelecido, desde quê não hajê comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, êxcluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencgm os prazos em
dias de expediente na Câmara Municipal de Sâo Bemardo.

'15.8. O dêsâtendimênto de exigências formais náo essenciais não importará no
afastamento do licitantê, dêsde que sejam possíveis a aÍêriçáo da sua qualiÍcação ê a
exata compreensão da sua proposta, durantê a realização da sessão pública de
Prêgão.

15-9- O resultâdo dêsta licitaçâo será comunicado no mesmo dia do julgam€nto, se
proÍerido no dia da abertura, ou mediante publicaçáo na lmprensa OÍicial.

15.10. O ÓRGÃO LICITANTE pod€rá revogâr â presentê licitaçáo, por motivo dê
intêresse público, ou anulá]a por ilegalidado, no todo ou em parte, em quâisquer de
suas fasês, devidamentê justiÍicado, dando ciência aos participantes, na Íorma da
legislação vigente.

1.5.10.1. Os licitantes náo terão direito à indenizaÉo em decorrência da anulação do
procêdimento licitatório, ressalvado o diroito do conttatado de boa-Íé dê sêr ressarcido
pelos encargos quê tivêr suportado no cumprimênto do contrato.

15.'11. Os proponentes são responsáveis pela Íidelidade e lêgitimidade das
informações e dos documêntos aprosentados em qualquer lase da licitaçáo.

15.'12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçõês constantes da Lei
Federal n''10.520/2002 e subsidiaíamentê da Loi no 8.666/93.

15.13- A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 30,

Lei Federal no 8.666/93)

15.14. Este edital e sêus anexos estáo à disposiÉo dos interessados na frmi§são
Permanentê de Licitação - CPL, loc€lizada na Rua Conego Nêstor no 21s_Centro,
CEP: 65.550-000, São Bsmardo/MA, de segunda à sêxta-Íeira, no horário das 8:00 às
í1:oo horas, ondê poderão ser consultados gratuitamênte ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta roais), realizado êxclusivamente
através de Documento dê Anecadaçáo Municipal - DAM.
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'15.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endoreço em quo recêbêÉ
notificaÉo e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de r€putar-se
válida a notificação encaminhada ao endoreço fomecido.

15.'16. São partes integrantês dêste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

At{EXO ll - Modelo de Carta Credencial

ANEXO lll - Modolo de Declâração

ANEXO lV - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO lV - Minuta do Contrato

Al{EXO Vl - DeclaraÉo de ConÍidencialidade ê lmparcialidade

São Bemardo (MA), 03 de fêvereiro de 2020.

,-f/ ..1 .* \,nutta-,J r.''rz'- "- -
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RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira OÍicial

da Câmara i/'lunicipal de Sâo Bemardo/MA
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PREGÃO PRESENCIAL NO OOí/2020 - CPL

TERMO DE REFERÊNClA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Oí - OBJETO:

Aquisiçáo sob demanda de materiais de expediente com a Ílnalidadê d€ atender âs
nêcessidades da Câmara Municipal dê São Bemardo - MA.

02 - JUSTIFICATIVA:

É de conhêcimento geral que a êxistê há necessidade Câmara Municipal de manter
um estoquê mínimo de materiais de expediente indispensáveis à consecuÉo das
atividades, necessário a atender as demandas de solicitações dos diversos setores da
Cámara Municipal ds São Bemardo, Gabinete dâ Presidência, reuniôes, sessôss
ordinárias e extraordinárias. Sendo assim, vênho solicitar a autorizaç€o paEr compEt
de materiais dê êxpodientê.

03 - ESPECTFTCAçÂO DO OBJETO:

ITEM oEscRrÇÃo UND QTD VALOR UNIT. VALOR
TOTAL

01

ALMOFADA PARA CARII\,1AO AZUL

UND
15

RS

5,13

RS

76,95

02

ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA

UND
10

RS

5,13

RS

51,30

03
APONTADOR OE úPIS SIMPLES PLÁSTICO
TRANSLÚCIDO SORTIDO

UND
40

RS

3,10

RS

t24,OO

04

PCT
65

RS

6,08

RS

395,20

05

BLINDER CLIPS 5lMNI C/ 12 / PRENDFOÔR

CX
15

RS

10,24

R5

153,60

06 BLINDER CLIPS 32MM C/ 24 UND /
PRÊNDEDOR

cx
15

RS

t0,24
R$

153,60

------_-.,-/-
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o7 BLINDER CLIPS 41MM C/ 24 UND/
PRENDEDOR

CX
15

RS

70,24

RS

153,60

08

BORRACHA BI COLOR

UND
40

RS

1,01

RS

40,4O

09

BORRACHA BRANCA ESCOLAR N'20

UND
60

RS

o,52

RS

!1,20

10

CAIXA ARAUIVO MORTO EM POLIONDA

UND
65

R$

8,00

RS

s20,00

1'l

CALCULADORA 12 DIGITOS

UND
65

RS

10,02

R$

651,30

12

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL

UND
650

R$

0,80

RS

s20,(X)

13

CANETA ESFEROGRAFICA PREÍA

UND
650

R5

0,80

R$

520,00

14

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA

UND
650

RS

0,80

R5

520,«)

't5
CD Rw/ VIRGEI\,{ CAP TOOMB E 80 MIN DE
GRAV

UND
10

RS

1O4,57

RS

1.046,70

16

CLIPS 2/O

cx100
650

RS

2,49

RS

1.87E,S0

17

cLtPs 3/0

cx/50
650

RS

2,89

R§

1.878,50

cLIPS 6/0

cxt25
650

RS

3,93

R$

2.554,50

19

CL'PS A/O

cx
390

R$

s,o7

RS

1.977,30

20

COLA ERANCA 40 GRS

UND
40

R5

1,83

R5
't3,2O

21
COLA ARANCA 90 GRS

UND 4Q
RS RS

fr@
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2,55 102,00

22

CORRETIVO

UNID
65

RS

2,94

R5

191,10

23

DVD -VIRGEM. CAP 7OO MB E 24O I\,IIN GRAV

UNID
10

R5

r11,16
RS

t-L71,@

21

ELASIICO AIúARELO 5OG

CX
25

RS

3,94

R5

98,50

ENVELOPE A4

UNO
650

RS

0,81

R$

s26,50

ENVELOPE OFiCIO

UND
650

RS

0,71

RS

461,5O

27

ESTILETE FINO

UND
15

RS

2,0!
RS

30,45

2A

ESTILETE GRANDE

UND
10

RS

2,48

RS

24,4O

29

EXTRATOR DE GRAI,IPO

UND
2A

RS

3,56

R§

71,2O

30

FtTA AOESIVA GOMADA

UND
T5

RS

15,20

RS

228,0O

31

FITA CORRETIVA (12M)

UNO
t5

R5

5,97

RS

89,ss

FITA DECORATIVA

UND
10

R$

5,O7

RS

50,70

33

FITA DUREX 19X50

40
RS

3,49

RS

139,60

34

FITADUREX ROLO PEOUENO 12X30

45
RS

2,59

RS

116,55

35

GRAMPEADOR MÉDIO

UND
15

RS

lL,94
R$

t79,LO

EÚde!@('JiE/F
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36

GRAMPEOOR PARA lOO FLS

UND
10

RS

49,56

R9

495,60

GRAMPO PARA 23/13 P/ GRAIVP GRANDE

cx
15

RS

7,54

RS

113,10

38

GRAMPOS 26/6

c)i/5000
t5

RS

5,41

RS

81,15

39

LÁPIS PREÍo

UNO
390

RS

o,L7

RS

66,30

40 LIVRO DE ATA C/ 50 FLS . C/T.{ARGEI!,{ PRETO
50 FLS AROCHURA

lJND
T5

R5

8,27

RS

t23,3O

41

LIVRO DE PONTO. BROCHURA160 FOLHAS

UNO
T5

R5

23,Oa

RS

346,20

42

LIVRO DE PROTOCOLO - 1OO FOLHAS

UND
10

RS

12,38

RS

123,80

43

MARCA TEXTO AMARELO

UND
30

R9

1,94

R$

58,20

44

MARCA TEXTO LARANJA

UND
12

R$

1,94

R$

23,28

45

MÀRCA TEXIO VÊRDE

UNO
22

RS

L,94

RS

42,64

16

MARCAOOR PARA CD E DVD 1.0

UND
I R5

2,4a

R5

19,84

47 MARCAOOR PERMANENÍE ATÓI\,4ICO
VERMÊLHO

UND
10

RS

3,50

R$

3s,«)

48

MÂRCADOR PERMANENTE ATÔM]CO AZUL

UND
10

RS

3,50

RS

35,ü)

49

MÂRCADOR PERMANENTE ATÔIVICO PRETO

UND
10

R9

3,50

R9

35,00

50
MOLHA DEDO

UND 10
RS RS
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3,50 35,00

51 PAPEL A4 . 75 G, RESMA C/ 5OO FOLHAS.CX,
C/ 1O RESMAS

CX
2A

R5

L41,56

RS

2.95r,20

PAPEL 40 KG

UND
15

RS

7,22

R$

18,30

PAPEL A4 COLORIDO . PAPEL SULFITE 75 G
lOOFOLHAS

PCT
20

RS

4,96

R5

99,20

54

PAPEL CAMURÇA. 4OX6O CORES SORTIDAS

FLS
2A

RS

9,6s

RS

193,0O

55

PAPEL CARBONO AzUL

FLS
20

RS

0,25

R$

5,00

56 PAPEL CARTÂO A4, GR,ÂNúÂTURA 180G, PCT
C/ 50 FLS

PCT
10

R§

60,24

RS

602,40

57
PAPEL CONTACÍ VULCAN . ROLO DE PAPEL
ADESIVO TRANSPARENÍE

Í\,4ETRO
10

R9

4,16

RS

166,40

58

PAPEL I\,{ICOONDULADo ESTAI\TIPADo

FLS
2A

RS

2,91

RS

58,60

59

PÁPEL MICRO ONDULAOO LISO

FLS
25

RS

2,84

R5

71,O0

60

PASTA TRANSPARENTE COM EúSTICO

UND
60

RS

2,92

RS

175,20

61

PERFUMDOR DE PAPEL (PEQUENO)

UND
15

R5

8,00

R9

L20,O0

62 PERFURADoR DE PAPEL MÉDIo PARA 35
FLS

UND
12

R$

30,40

RS

364,80

63

PERFURADOR GRANDE 50 FLS

UND
10

R$

59,69

RS

596,90

64

PORTA CANETA, CLIPS E LEMEREÍFS

UND
15

RS

7L,37

RS

170,55

<1?

,,8
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04 - DAS OBRIGAçÕES

4.I . DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer a Íiscalização da entrêga do matêrial, poÍ s€rvidor ou
comissão, espêcialmentê designado pela Câmara Municipal de São Bernardo;

4.'l-2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitantê vencedorai

4.í.3 - Proporcionar todas as facilidadês para que a licitântê v€ncedora
possa procedêr à entrega do material dentro do estêbêlocido nestê projeto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos
nâs e§pecificãçõesi

4.1.5. Aplicar à licitant6 vencedorâ as sançõês administrativas previstas
na legislaÉo vigente.

4.2 . DA CONTRATADA

:r@

65

PORTA CORRESPONDENCIA (DUPLA)

UND
10

RS

29,51

RS

29S,10

66

PoRTA oocUMENTo PúSÍIco 4 FURoS

UNO
l5

R$

15,27

RS

229,O5

67 OUADRO DE AVISO - EM ÊELTRO COi,l
MoDUFtA EM aLUMINro. 120 x gocr\,4

UND
5

RS

96,16

R5

480,80

68

RÉGUA ACRíLICA 3OcM

UND
15

R5

2,05

R9

1o,75

69

TESOURA 17 CM

UND
15

R$

12,27

RS

184,05

70 TÊSOUM DE COSTURA . 21MM CABO
PRETO

UND
10

RS

L2,27

RS

722,7O

71
KIT DE ÍINÍA coMPATiVEL coM o TANoUE
DE ÍINTA DA IÍVPRESSORA EPSON 13150

UND
I RS

775,67

RS

1.405,36

72 ToNER MoNocRoMÁTICo coMPAT|VEL
coÀ/l A TMPRESSORA KYOCERA (ECOSYS
PRTNTERI( 1102)

UND
15

RS

114,33

R5

1.714,95

2AÁ49,76
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4.2.'1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade
com o quantitativo e as êspecificações constêntês do item 3 do presênte Projêto
Básico e da sua proposta comercial:

4.2.2 - Providenciar a troca, ás suas expensas, no prazo máximo de 10
(dêz) dias corridos, do material entregue com defeitos de Íabricação o que não
correspondam as êspeciÍlcaçôos solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados dirêtramente à
Administraçâo ou a terceiros, decorrente dê sua culpa ou dolo durante o período de
êntrega do material, não implicando corrêsponsabilidade do Podêr Público ou de seus
ag€ntes ou prepostos;

4.2.4 - [.4antor inalterados os preços ê condiÉes propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do fansporte de
êmbalagem, seguros, taxas, Írêtês e demais encargos quê venham incidir na êntrega
do material;

4.2.6 - Lançd na nota fiscal as espociflcações do
idêntico àquelâs constantes do objêto dêste Projeto Básico;

4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial,
mateÍial sem a prévia e expressa anuência da Contratantei

05 - DA EI{TREGA:

5.1 - Os itens dovêrão sêr êntregues em embalagens resistentes que
proporciono integridadê do produto ató o sêu uso, as embalagêns que estiveÍ€m
violadas s6ráo rejeitadas;

5.2 - A entrega devêrá ser rêalizada perante o Fiscal do Contrato, que adotará
os seguintos procêdimentos:

a) Provisoriamentgi de posse dos documontos apresentados pela
CONTMTADA e de uma via do contrato e da proposta raspectiva, r6c6berá os
bens para veriÍicaÉo de especificações, quantidade, qualidade, prazos,
preços, êmbâlâgêns e outros dados pertinêntos e, êncontrando irÍegularidade.
frxará pÍazo para coreÉo pela CONTMTADA, mediante retirada do
êquipamento, ou âprovando, receberá provisoriamente os bens, mediantg
recibo;

b) DeÍinitivamentê: após recebimento provisóÍio, verificaÉo da
integridade e @alizaçÁo de testes dê funcionamênto, se for o caso, ê s€ndo
aprovados, nos exatos termos do Projelo Básico e da proposta vencedora, será
efotivado o recebimênto dêfi nitivo.

ti::11

material, de modo

o fomecimento do

->-
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d6



.u Fü6 fll

ÊÍJrn$

rB
,r 0 (ç1 /20/?

//4G
-.----7---

E\TAD0 Do M,1MNH,lo ty,,,-r I
CÀMA}Á MUIiK'IPÀ] DE SAO BEANÀ.RI''I' , - .

CNPJ: 07 629. 52A/0001 -07
Ruo (hnego Ncttô/ n'll5 a.ntrc, t:t:l: 65-55t)-000.

sào Bcmanknw
5.3 - Em cáso de inegularidade nâo sanada pela CONTMTADA, a Comissão

dê Recêbimenlo reduzirá â tormo os fatos oconidos e encaminhará à CONTMTANTE
para aplicaÉo de pênalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrâo exclusivamente à
contâ da Contratadai

5.5 - Todos os itêns entregues a CONTRATANTE dsvem ser originais
fábrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal
produÇâo, sendo produto novo ê comercializado noÍmalmente através dos canais
revendâ do Íabricante.

de
de
de

5.6 - Na eventualidade dê um dos itens do objeto náo esteja mais disponível no
mêrcado, a CONTMÍADA deve substituir por um com a mesma qualidadê e
êspecificação técnica do produto fora d6 linha ou suporior.

5.7 - Os produtos dêverão estar acondicionados de forma compatível para a
sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante, devendo
apresentiar em suas embalagens rótulo com a identificâção do produto. A excêÉo
quanto ao lacre da embalagem sêrá para aqueles produtos comprados em
quantidâdês inÍêriorês a menor êmbalagem expedida pelo fabricante.

06 - PRÂZO E LOCÂL DE ENTREGA:

6.'1 - A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e
quantitativos solicitados pela CONTRATANIE, mediante emissão de ordêm de
fomecimento emitido pela mesma, durantê o período de vigência do contrato que
seÍá alé 3111212020, a contar da data de sua assinatura_

6.1.1 - AÉs a soticitaÉo dê fornecimento, a CONTRATADA dêverá
procedêr a entrega dos itens constantes na mesma, om sua totalidade, em até no
máximo '15 (quinze) dias consecutivos, em uma única elapa, independentomente do
quantitativo e valor solicitado.

_ - 6.2 - O material objeto do presênte projêto Básico dev6rá ser entregue na s€de
da Câmara Municjpal de São Bemardo - [,í4, localizada na Rua Conego Nãstor n.2.l5_
Cêniro, CEP: 65.550{00, âos cuidados do Supervisor do setor comp€iênte.

07 . DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Cámâra Municipal de São Bemardo - MA. em
moêda conentê nacional, mediante TransÍerôncia Bancária Eletrônica, direto na Conta
da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recêbimento dêfinitivo do material solicitado na etapa, mêdiante a âpresentação da
competente Nota Fiscalou Fatura;

-=

l},'&
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7.1.1 - A CONTRATADA dêverá protocolar na sêdê desta Cámara a
solicitaçáo de pagâmento, êssinada ê carimbadâ pelo represêntante legal da
empresa em papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as
infoamaçõês para crédito em conia coÍÍentê como: nomê ê número do Banco,
nomê ê número da Agência ê númêro da conta, anexando a Notâ Fiscâl
devidamente atesta, emitida sem rasura, em lêtra bêm legívê1, juntamentê com
cópia do contrato, ópia da nota de empenho como também as demais
certidões atualizadas: Certificado de Regularidadê de Situaçáo do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas -
CNDT, Certidáo Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Cartidão
Conjunta Negativa de Débatos Relativos a Tributos Fêderais e à Dívida Ativa da
União, expôdida por órgãos dâ Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos
expêdidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Municipio.

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deveÉ manter as mesmas condiÉes de habilitação;

7.3 - O rêcebimento não exclui a responsabilidade da Contrâtada pelo poÍÍeito
desempênho do mateíal fomêcido, cabêndo-lhe sânâr quaisquer inggularidades
detectadas quando da utilizâção do refêrido material;

7.4 - A nota Ílscal/Íatura deverá ser emitida pola própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que Íoi cadastrado no
departamento de cadastro de Íomecedores da Câmara Municipal de Sáo Bemardo,
constante ainda da Nola de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
Íiscais/faturas êmitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.'1 - O cronograma de desembolso seÍá mensal no valor estimando d€ Rg
_, conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art.40,
da L6i Federal n'8.666/93.

/..xt,/\
ràdmadê!. lfl(r,
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PREGÃO PRESENCIAL N' OOí/2020 - CPL

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Câmara Municipal dê São Bemardo
Att,: COi,,IISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃo _ CPL

Ref.: PREGÃO N" 00í/2020 - CPL/CMSB

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

empresa

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

e do CPF n.o

para formular ofeías. lances dê preço. rêcorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demâis atos pertinentes ao cerlame em nome da rêpresentada.

pará nos rêpresentar na licitação em aêferância, com podêres

Locâl e dâlâ
Nomê e assinatura do representante legal

2,7

rÉt'
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PREGÃO PRESENCIÂL NO OOí/2020 - CPL

ANEXO t

DEcLARAçÀo

REf.: PREGÃO PRESEI{CIAL N'OOí/2020 - CPL

intermédio dê seu representantê legal o (a) S(a)
portador (a) da Cl no.................... e do CPF no......................., DECLARA, sob
sanções administrativas cabíveis e sob as penas dâ lei, em especial o art. 299
Código Pênal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agêntes incapâzes ou relativamêÍÍe incapazes;
consoante o disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 dê junho dê
1983, acrescido p€la Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, quê náo possui
em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de l8(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalúbre, e em qualquer trabalho meno.es de 16
(dozêsseis) anos, salvo na condição de aprêndiz a partir de 14 (quatoze), em
cumprimento ao disposto no inciso XXXI do Artigo 7. da ConstituiÉo Fêderal
dê 1988.

as
do

2) Quanlo a condiçào ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das
vedações constantes na Lei Complementar no.14712014 e; na prêsente data, é
considerada:

) MICROEMPRESA, conÍorme Lei Complementat no 147t20141
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Comptementat no 1472014.
) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Fêdêrat no. 1t.4AAt2OOl.
) Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento ê alendimento às êxigências de
habilitaçáo; que êsta empresa atende â todos os requisitos de habilitaÉo,
bsm como apresenta sua proposta com indicáçáo do objêto e do preço
oÍerecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexlstência do fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32,
§ 2.o, da Lei Federal n.o 8.666/93, que até a prêsente data nenhum fato oconeu
que a inabilite a participar do PREGÃO em epígraÍe, e que contra ela não
existe nenhum pedido ds falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer
na íntegra o Editâl ê que se submete a todos os seus termos.

a. Dêclara ainda, nos têrmos do ârtigo 9., lll, dâ Lêi Federâl n.o 8.666/93,
que não possui em sêu quadro funcional servidor público ou dirigente
de órgão ou entidade contratantê ou responsável pela licitaçâo.

b. Dêclara também, nos termos do artigo 9", I e ll, da Lei Federal n.o
8.666/93, que não incidê em suas hipótes6s vedadâs.

J?

PrlÍiE ll .b l§
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5) Quanio a elaboraçáo indopendente de proposta:

a) A proposla anêxâ Íoielaborada de maneira indepêndentê (pelo licitante), ê que
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou êm parte, dirsia ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potoncial ou de fato da (identificaçao da licitaÉo), por qualquêr
mêio ou por qualquor pêssoa;

b) A intenÉo de aprêsentar a proposta anexa não foa informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de Íato da (identificação
da licitação), poÍ qualquêr meio ou por qualquer pêssoa;

c) Oue não tentou, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa, inlluir na decisão
de qualquor outro participante potêncial ou de fato da (identificáçáo da
licitação) quanto a participar ou não da reÍerida licitação;

d) Qu6 o conteúdo da proposta anoxa náo será, no todo ou om parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquêr outro participante
potencial ou de fato da (identiÍicação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

e) Oue o conteúdo da proposta anexa não Íoi, no todo ou em parte, direta ou
indiÍetamente, informado a, discutido com ou rêcsbido de qualquer integranto
de (órgáo liciiantê) antes da abeÍtura oticial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraçáo e que
dêtém plênos podêrês ê informaçôês pârâ firmá-lâ.

Local e data
Nome e assinatura do ropresentante legal

[Observaçáo: em caso alirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaraçào deverâ
seremitida em papel que identifrque o órgáo (ou empresa) emissotl

Ôtv
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PREGÃo PRESENcIAL No OOí/2020 - cPL

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
CÂÍIARA MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDO /MA
Rua do Norte, no'140, Centro, CEP n" 65.430-000, 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 OO1/2020 - CPL

Prezados Ssnhores,

Submetemos à apreciação de
assumindo inteira responsâbilidade
estabelecidas no edital e sêus anexos.

PROPONENTE:
RAzÃo SoCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇo ELETRôNrco

1. PROPOSTA DE PREçOS:

V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
pelo seu teor e as domais obrigâçóês

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAzo PARA ExEcUÇÃo Do coNTRATo:
4. coND|çôES DE PAGAMENTo:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. tNFoRMAçôES oo REPRESENTANTE ouE AssINARÁ o coNTRATo (Nome,
RG, CPF, Endêreço).

Locá1, data e assinaturâ-
(nome da êmpresa e do sêu reprêsêntantê legal, com a devida identiÍicãÉo e

qualificação) Jv'
4.

IW

ITEM oEscRtçao/

EsPÊcrFrcaÇÂo

MODELO/
FABRICANÍE

UNIDADÉ OE

MEDIDA
QUANTI

DADE
VALOR UNIÍ VALOR ÍOTAL

1

2
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PREGÃo PRESENcIAL No OO1/2020 - cPL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO N. _/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENIRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNtctpAL DE sÃo
BERNARDO E A EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERESSE DA
CÂMARA MUNtctpaL oE sÃo BERNARDo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, iNSCritA NO CAdASITO NACiONAIdE
Pêssoas JuÍídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no21s-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada
CONTMTANTE, nêste ato reprêsentâdo pelo presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, portâdor da cartêira de identidade no...... e do
CPF n' .............., residento e domiciliado na nêsta Cidade e a emprêsa

-inscrita 

no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica - CNPJ do Ministéío da
Fazenda sob o no_ estabelecida (inserir êndereço completo), neste ato
dênominada CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), sênhor(a)
(qualificaçáo do signatário do contrâto), inscrito no Cadastro de pessoa Física _
CPF, sob o_, portador do R.G. no _de acordo com a rêpresentação legal que
lhê é outorgada por _(inseÍir qual dos instrumentos: p.ocuraçâo/contrâlo
social/ostatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da
licitaÉo na modalidade Pregão presencial n.o l2O e do Processo
Administrativo n.o 0í8/2019, com lundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei no 10.520, de '17 dê julho dê 2OO2 ê na Lei no 8.078, de 1990 - Código de
DeÍesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiçõês:

cúusuLA pRtMEtRÂ - Do oBJETo

_ '1.1. Constitui objeto do presênte contrato a Contrataçâo dê pessoa jurídica
para o Íomecimento, sob demanda, de Material dê expediente dó interesss da Õámara
Municipal de São Bernardo, conforme âs especificagões constantes do projeto Básico,que integrou o Ettgl do pregão presencial no' t2O_ - Cpt Oã Cam"r",
propostâ da CONTMTADA e demajs documentos constantes do procêsso no
018120í9.

í.í. Discriminação do objetol
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UNIDADE DE
MEDIDA

2. cúusuLA SEGUNDA - vrcÊNcrA
2,1.O pÍazo de vigência dêste Têrmo de ContÍato será até 3t/í2l2020 contados
dâ essinatura do contrato, pronogável na forma do art. 57, §1', da Lei nô 8.666, do
1993.

3. CúUSULA TERCEIRA - PREço
3.'1. O valor do prêsente Termo de Contrato é de RS ............(...............).
3.2, Estima-se quê o cronograma de dêsembolso será o valor global diluído
mensalmente de forma equitativa alé 3111212020, conÍorme quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos da alínea.b", inciso XIV do art. 40, da Lei Foderal no
8.666/93.
3,3. No valor acima êstão incluidâs todâs as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da oxecução contratual, inclusivo tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscãis ê comerciais incidentes,
taxa do administração, fretê, seguro e outros nêcessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

4. CúUSULA QUARTA - DoTAÇÃo oRçAMENTÁRh
4.í, As dospesas d€conent€s desta contratiaÉo estão programadas em dotação
orçâmentária própria, prêvista no orçamento do Câmara, para o exercício dê
2020, na classificação abaixo:

01 031 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

5. CúUSULA QUINTA - PAGAMENTo
5.1.O pagamento será feito pela Câmara lrunicipal de São Bernardo/MA, êm
moêda conentê nacional, mediânte Transíerência Bancáriê EletÍônica, direto na
Conta da Contratâda e ocorerá ató no máximo de 30 (trinta) dias após a data do
recêbimento deínitivo do material, mediante a apresentação da competent€ Nota
Fiscal ou Fatura;

5.í,í, A CONTMTADA deverá protocolar na sôde dêsta Câmara a solicitaÉo
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para
crádito êm conta corrente como: nome s número do Banco, nome e número da
Agência e número da conta, anexando â Nota Fiscal dêvidamêntê atesta,
emitida sêm rasura, em letra bsm legível, juntamente com cópia do conlrato,
cópia da noia de empenho como também as demais certidôes atualizadas:
Certificado de Rogularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Sêrviço - FGÍS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Nsgativâ de
Dóbito junto à Prêvidência Sociâl - CND, Cêrtidão Conjunta N6gativa ds Débitos

i;íid6iffi:ffi
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Relativos a Tributos Federais ê à Dívida Ativa da União, êxpedida por órgáos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoÍia Gsral da Fazenda
Nacional, e cêrtidôes nêgativas de dábitos ôxpedidas por órgãos das Secretarias
de Fazenda do Estado e do Município

5.2, Como condiçáo para Administraçáo efetuar o pagamenlo, a licitante vencedoÍa
deverá manter as mesmas condições de habilitaçãoi
5.3. O recêbimento não €xclui a responsabilidade da Contrâtadâ pelo peÍfoito
dêsempenho do material Íornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer iÍegularidades
detectadas quando da utilização do refêrido mat€riali
5.4. A nota fiscâl/Íâtura deveÉ ser êmitida pela pópria Contratada,
obrigatoriamentê com o núm6ro de inscrição no CNPJ, constante da Nota de
Empenho o do Contrato, não se admitindo notâs fiscais/Íaturas emitidas com outro
CNPJ, mêsmo de Íiliais ou da matriz.
5,5. O pagamênto dar-se-á dirêtamento na contâ corrênte da Contratada, junto ao
Banco _, agência no _; e conta corrente no

6. cúusuLA sExra - REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.í. O preço contratado é fixo e ireajustável.
6.2. Eventuais alteraçóês contratuais reger-sêéo pêla discaplina do aít.65 da Lei
no 8.666, de '1993.

6.3. A CONTMTADA é obrigada a acêitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou suprêssôes quê se fizeÍem nocessários, até o limitê de 25yo (vinte
e cinco por cênto) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4, As supressôes rêsultântês de acordo cêlebrado êntro as partos contratantes
poderão êxcedor o limite de 25olo (vinte e cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato.

7. cúusuLA sÉnMA - ENTREGA E REcEBtMENTo Do oBJETo
7,1, O $azo de entrêga do objeto devêrá ser realizado, parcelado em DUAS
ETAPAS, de âcordo com as nêcêssadades e quantitativo solicitado pela
CONTRATANTE durants o período de vigência do contrato.
7.1.1. O material objeto do presente Termo de Referôncia dêveÉ ser enüogue na
sede da Câmara Municipal dê São B€mardo - MA, localizada nâ Av. João Xxlll,
S/N, Baino Centro, Sâo Bernardo/MA, CEp 65.398-000, aos cuidados do
SupervisoÍ do sêtor competentê dê Sêgunda a Sêxta das 8:OOhs às 13:OOhs.
7.2. As condiçõês de entrega e recebimento do objêto sâo aquêlas previstas no
T6rmo do Referôncia, documonto integrante e apenso a êstê contrato.

8. clAúsuLA otrAva - FtscALtzAçÃo
8,í.A Íscalização da execução do objeto será efetuada poÍ Rêpresêntante
designado pela CONTMTANTE.

9. CúUSULA NONA - OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADAg.{.As obrigaçôos da CONTMTANIE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Rêferência.

10. cúusulA DÉctMA- SANçôES ADMTNTSTRATTVAS'10.1 Comete inÍração administrativa nos têrmos da Lei no 8.666, de 1993 e
da Lein. 10.520, de 2002, a Contratada que ;:a:)

Eddoj/em ,r@
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10.1.1 inêxêcutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em d6conôncia da contrataçâo;

10.'l.2 ensejar o rotardamento da execução do objeto;
10.1.3 frâudar na exêcuçáo do contrâto;
10.'1.4 comportaÊsê dê modo inidônêo;
'10.'l.5 cometêr fraude fiscal;
10.1.6 não mantiveÍ a proposta.

1O.2 A Contratada quê cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima flcará sujêita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanÉes:

10.2.1 advêrtência por faltas leves, assim êntêndidas aquelas que nào
ecânetem prejuízos significativos para a Contratânte;

10.3 multa moratória dê o,3yo (zerc vigula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do eÍetivo
inadimplemento, observando o limits de 30 (trinta)dias;

10.3.1 multa comp€nsatória de 10% (dez por cento) sobre o valoÍ toial
do contrato, no caso dê inexecuçáo total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar ê impedimento de contratar com o órgão,
êntidade ou unidâdê administrativâ pêla quâl a AdministÍaçáo Pública
opera e atua concretamente, pelo pÍazo de até dois anos;
10.3.4 impedimênto de licitar e contratar com a Câmara Municipal de
Sâo Bernardo/lrA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA pelo prazo de até cinco anos;
'10.3.5 declaraÉo dê inidoneidade parâ licitar ou contratar com a
AdministÍação Públicâ, ênquanto pêrdurarem os motivos determinantes da
puniÉo ou âté que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que sêrá conc€dida sempr€ que a
Contratada Íessarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4 Também ficam suisitas às penalidades do ârt. 87, lll e lV dâ Lei no

8.666, de '1993, a Contratada que:
10.4.1 tenha soÍrido condenaçâo deÍlnitiva poÍ praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a ÍÍustrar os objetivos da
licitação;

10.4.3 demonstre nâo possuir idoneidadê para contratiar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação do qualquer das penalidades prêvistas realizar-se-á em
processo administrativo quê âssêgurará o contraditório ê â ampla deÍesa à
Contratadâ, observando-se o pro@dimênto previsto na Lei n'8.666, dê '1993.

10.6 A âutoridade competente, na aplicãÉo das sançõês, levâÍá em
considsraÉo a gravidade da condute do infrator, o carátêr educâtivo da pena,
bem como o dano causado à Administração, obsêrvado o princípio da
proporcionalidade.
10.7 As penalidades sêrào obrigatoriamênte registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA.
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11- CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
11.1. O presênte Termo de Contrêto poderá sor rescindido nas hipóteses
previstas no art.78 da Lei no 8.666, dê 1993, com as consequências indicadas no
art.80 da mesma Lei, sem projuízo das sançoes aplicáveis.
11.2. E âdmissível a fusâo, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pêssoa jurídica, desd6 que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação êxigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; náo haja prejuízo à execuÉo do objêto
pâctuado ê hajâ a anuência expressa da AdministrâÉo à continuidade do
contrato.
't1.3. Os casos de rescisão contratual sêrão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia ê ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA rêconhece os direitos da CONTRATANTE êm c€so
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n'8.666, de '1993.

11.5. O termo de rescisão será prêcêdido de Rglatório indicativo dos
seguintgs aspêctos, conÍorme o caso:

'11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5-2. RêlaÉo dos pagamentos já eÍetuados e âinda devidos;
11.5.3. lndenizaÉes e multas.

12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÔES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
opêração Íinanceira;
12.1.2. intenomper a êxecuÉo contratual sob alegação de
inadimplêmênto por partê da CONTMÍANTE, saivo nos casos prêvistos
sm lei.
12.1.3. Subcontratar-

cúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
í3.1. Os casos omissos sêráo decididos p€la CONTRATANTE, sêgundo as
disposiçóes contidas na Lei no 8.666, d61993, na Lei no'10.520, de 2002 e d€mais
normas gêrais de licitaçoes e contratos administrativos e, subsidiariamêntê,
segundo as disposições contidas nâ Lei no 8.078, ds 1990 - Código dê DeÍesâ do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CúUSULA DÉCIMA OUARTA - PUBLICAçÃO
14.1. lncumbiÉ à CONTRATANTE providonciar a publicação deste
instrumênto, por exlrato, no Diário OÍlcial do Estado, no prazo previsto na Lei no

8.666, de 1993.

CúUSULA DÉCIMA OUINTA - FORO
15.1. O Foro parâ solucionar os litígios que decorrerem da exscuÉo deste
Termo de Contrato será o da Comarca qus abrange o Municipio de São
Bemardo/MA.

13.

14.
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Para firmeza ê validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vâi assinado
pelos confaentes.

Responsávêl legal da CONTMTANTE

de.......................................... dê 20.....

TESTEMUNHASi
CPF:

CPF:
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