
ESTADO DO MARANHÃO
cÂunnn MUNTcPAL or sÃo erRNRRoo

CNPJ : 07.629.520i0001-07
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SAO BERNARDOiMA

TIPO: MENOR PRIÇO POR ITEM
ABERTURA:

DATA: zo de janeiro de zozr - HORAS: lo:oo

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2o21o1oo1- CPLICMSB/MA
CONVTIE N. o oorfzozr

A CÂMARA MIJNICIPAL DE SÃO BERNARDO, localizada à Rua Cônego Nestor no z6 - Centro - São
Bemardo - MÂ através do Presidente toma público para conhecimento dos interessados que realizará
ücitação na modalidade COI.WTIE para Contratação de empresa para fornecimento de Material de
limpeza e gêneros alimenúcios para a Câmara Municipal de São Bernardo/MA; em regime de MENOR
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições
da Lei Federal no 8.6661%, e legislação pertinente. A CPL receberá a DOCUMENIAÇAO e PROPOSTA
até as ro:oo hs do dia zo de janeiro de zozr em seu endereço supracitado, em ato público, atendidas as
especificações e formalidades dos anexos que seguem:

r - O&IETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para fomecimento de Mateúal de
limpeza e gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de São Bernardo/Ma, conforme anexo I.

r.z O tipo de licitação para este conüte: MENOR PREÇO POR ITEM
z - A Câmara Municipal de São Bemardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para análise da
CONTRATADA;

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O contrato a ser firmado entre as partes teú ügência até 3r de dezembro de zozr, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratante.
2.2 - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máimo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 - FORMÂ DE PAGAMENTO:
3.t - O pagamento será efetuado através de úansferência bancária, após a emissão de nota fiscal e

atestada pelo Setor competente.

4 - FA§E DE HABILTTAçÃO - EN\TELOPE NO. 01:

4.r - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de Habilitação, em original ou por processo de
cópias jâ deüdamente autenticados em cartóúo competente, ou reconhecido pela Comissão Permanente
de Licitação os seguintes documentos:

a) RegisÍo Comercial, no caso de empresa indiüduali

b) Ato constituúvo, estatuto ou conúato social em vigor, devidamente regsúado, em se tratando de

sociedades comerciais e tnscriçáo do Ato constitutivo, no caso de sociedad€ civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estÍangeira em funcionamento no pais, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atiüdade
assim o exigir;

4.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Câdastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
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b) Prova de inscrição no cadastÍo de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sed€ do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto conrarual.

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenü Nacional mediante apresentação de certidão unificada
expedida pela Se«etaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e peta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os séditos tribuúrios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
adminísÍados, inclusive os preüdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N' 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularídade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Cenidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado ü Fazenda, da sede do proponente, ou outra equivaleate, na
forma da Lei;

e) Prova d€ regularidade paÍa com a F azenda Municipal, mediante apresentâção de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secrearia Municipal da Fazenda, do domiciüo ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade relaúva ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, atraves da
apÍesentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emiúdo pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos poÍ Lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadrmplidos perante a Jusüça do Trabalho, mediante a apresentação de
certid2io negativa (CNDT), nos termos do Títuto VII-A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada
pelo DecÍeto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943.

h) As microempresas e empÍesas de pequeno poÍte deverão apÍesentar toda a documentação €xigida para
efeito de Íegularidade fiscal, mesmo que esta apÍesente alguma ÍestÍição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restrição
quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corÍesponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do ceÍame, prorrogáveis por igual periodo â

critério da Administraçâo Pública, para regulanzação da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

i) A não Íegularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 8l da Lei 8.666 de 21 dÊ junho de 1993, sendo
facultada à Adminisffação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do conúato. ou revogar a licitaçâo.

4.3. DAQUALIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCBIRÀ:
a) certiüo negativa de falência ou concordata exqdiü pelo distribuidorjudicial da sede da pessoa jurídica

5- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPR-ESAE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
S.r - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar norzg/zoo6.

5.2 - Havendo alguma restrição na comprolação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
o2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negatiras ou positivas com efeito de certidão negativa.

tl
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5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §1o do Art. 44, da LC eglzoo6,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejúzo das sanções preüstas no Art. 8r da Lei no.
8.666, de zr de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os ücitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatum do contrato, ou revogar a licitação.

S,4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou atê to%(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

5.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC p3/o6, ocorrendo o empate, proceder-se- á da segúnte
forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ ro e zo do Art. 4+ da LC, t2g/2oo6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ ro e zo do Art. .t4 daLC e3/zoo6, será realizado
sorteio entre elas para que idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da nãorontratação nos termos preüstos no caput do Art. 44 da LC rz3/zoo6, o o§eto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC a2gl2oo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não üver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

\,. ó - PROPOSTAS DE PREçOS - EN\aELOPE No. 02:

GENEROS ALIMENTICIOS

irnu PRODUTOS UND QTD
VLR
UNIT
R$

VALOR
TOTAL
R$

I Açúcar 10009 Kg 1000 r §1 3.5 3 3,3 3

1 Adoçante 200 ml Unid 100 8,90 890.00

Amido de milho 5009 Unid 180 4,13 744.00

4 Biscoito Doce Pct 240 5,5 7 1.336,00

5 Biscoito lntegral Pct 90 6.23 561.00

6 Biscoito Cream Craker Pct 1200 § d'i 6.520,00
,7

Cafe Torrado e Moido pct 2509 Pct 720 { 17 3.864,00

It Canela Unid t2 4,2'1 51,20

9 Chá (HortelíCidreira,/Camomila) Unid 60 5,40 324,00

t0 Creme de Leite 2009 Unid 50 4,78 239,17

I
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ll Flocão de Milho 5009 Unid r00 ?)t 228,33

t2 Gelatina em Pó Unid 60 3.87 232,00

l3 Goma Kg Kg 60 6.50 390,00

l4 Leite Liquido Desnatado LrHT Unid 360 5.80 2.088,00

l5 Margarina 25Omg Unid 720 4,53 3.264,00

16 Mingau de Milho Unid t20 4,88 586,00

t7 Oleo de Soja 900m1 Unid t20 7.70 924,00

l8 Sal Refinado I kg 120 I l§ 150,00

l9 Colorau 40s Pct 180 )q1 534,00

2() Condimento 40g Unid 200 2,30 460.00

21 Amido de milho 2009 Unid 400 4,3 0 1.720,00

22 Leite Condensado 2009 Unid 200 5,10 1.020,00

2l Leite Desnatado em Lata 3009 Unid ,100 17,03 6 8r3,33

24 Leite em pó Integral 2009 Unid 800 5,80 4.640,00

25 Massa de Arroz para Cuscuz 5009 Unid 400 3,5 0 1.400,00

26 Ovos - cart. c/30 unidades Cart 1800 15.11 27 .300,00

27 Palito - cx. c/l00 unidades Cx 400 0,70 280,00

1a Queijo Kg 100

29 Melancia 150 4,00 600.00

30 Banana Kg 900 5,13 4 620,00

. Maçã Kg I48 11 ,67 1.726,6'l

32 Maracujá Kg 239 5,47 1.306,53

33 Abacate Kg 100 5 tl § 1',I 11

VALOR R$ 82.112,23 ( oitenta e dois mil, cento e doze reais e vinte e tÍês centavos)

MATERIAL DE LIMPEZA

i5 Acido muriático L 5,00 26,t7 130,83

36 Agua sanitária, caixa com 12 frasco de l000ml Cx 10,00 42,73 427,33

37 Alcool gel 12x500 CX 20,00 tc)) ot 3.840,67

l8 CX 30,00 180,00 5.400,00

39 Bacia em plástico resistente tamaúo P 3,25 litÍos Unid 10,00 5,15 51,50

40 Balde de lixo com tampa 50 litros 10,00 34,87 348.67

4t Balde de plástico 20 I Unid t 0,00 14,03 140,33

12 Balde de plástico 30 I Unid 10,00 24.17 24t,67

:t-.1 Balde de plástico c/ tampa 60 litros Unid r0,00 58.41 584.33

,l.l Cesto de lixo com pedal l4L INOX unid 5,00 58.81 294,r7

45 Cesto telado para lixo, capacidade de 8,5 litros Unid 10,00 5,83 58,3 3

46 Copo descartável - 200 ml pct com 100 unid Pct 1.000,00 6,43 6.433,33

4',7 Copo descanável para cafe 50ml Pct 1.000,00 3,83 3.833,33

48 Desinfetante líquido, caixa com 12 frasco de 1000 ml Cx 10,00 50,81 508,33

Kg

Kg

AJcool liquido 2lxl000

Unid



g
ESTADO DO MARANHAO

cemnnn MUNICPAL or sÃo arnNRnoo
CNPJ: 07.629.520/0001-07

Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550
SAO BERNARDO/MA

Unid. 10,00 13,00 130,0019 Desodorizador de ar 360m1

Cx 10,00 4'1,03 4'70,3350 DeteÍgente liquido, caixa com 24 fiasco de 500 ml

Pct 100,00 205.0051 Esponja de aço, pacote com 08 unidades

Unid 100,00
1.80 180,00

52
Esponja sinletica paÍa limpeza. dupla face ant. bacteria
formato quadrado

RI 20,00 146,3353 Filme PVC rolo l5mts
?s§ 147 .505,1 Flanela 40x60 Unid 50,00

Pct 100.00 1l? 321,6'755

Unid 40 , ol I 17,3356 Garfo de Mesa

Unid 4 16,03 64,1357 Garfo Trinchante

Unid 10 40,'7'l 40'7 ,6758 Garrafa Termica 1L

193.0059 Garrafa Termica 750 ML Unid t0 19,30

60 Guardanapo de papel 20x22 pct com 100 unid Pct 1 000.00 ,07 2.966,67

Unid 100.00 13.'73 1.373,3361 lnseticida spray de 300m1

Unid l0 1,1 55 145.5062 Jarra 1 L

Unid 10 t7,92 1'79,1'763 Jana 2L
183.0064 Jana 3L Unid t0 18,10

Cx 2,00 106,90 213,8065 Limpa aluminio, caixa com 24 frasco de 500m1

Cx 5,00 72_80 364,0066

Unid 500 6,77 33,8367 Limpador de cerâmica e azulejo /1000 ml

5,00 so? ,§ 1',I68 LimpadoÍ instantâneo multiuso / 500 ml

112,3369 LustÍa moYeis unid 10,00 I1,23

876,00'70 Luva de látex amarela para limpeza Par 120,00 7 t0

71 Luva Serviços Gerais em látex tamanho pequeno Par 50,00 6,00 300.00

Par 50,00 5,70 285.00'12 Luva Serviços Gerais em látex tamanho gÍande

Par 50,00 5,90 295.0073 Luva Serviços Gerais em lálex tamanho médio

5,00
34,00 170,00

74
Mangueira em plástico parajardinagem 20 metros com bico
dosador

Unid

220,00'75 Pá de Lixo grd de plástico cabo cuno Unid 30,00 '7.33

Unid 50,00 8.87 443,3376

Unid 50.00 8,17 408.33'77 Pá para lixo cabo longo, de material plástico

CX 5.00 192.83 964.1778 Palito dental caixa com 100

200,00 6,00 1.200,00'79 Pano de chão 50x70

80 Pano de Prato 44cmx85cm 200,00 4,45 890,00

8l Papel aluminio rolo c/ 4 meúos RI ,00,00 6,',12 6'11,67

82 Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 30m cada fd 500,00 71,22 35.608,33

83 Papel Toalha fardo pct com 2 rolos Pct 200,00 13,00 2.600,00

84 Papel toalha para banheiro, fardo com 1000 folhas. fld 200,00 16,00 3.200,00

,qÁ 1185 Pedra para vaso sanitário 30g 100.00 2,96

86 Rodo de Plástico 45 cm com cabo Unid. 50,00 10,3 8 519,t7

I

Fósforo pacote com I0 unidades

Limpa Vidro 500m1 com l2 unidades

Unid

Pá de metal para lixo com cabo

Unid.

Unid.

Unid
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87 Sabão em barra 50x200 Unid r00,00 3.07 306,67

88 Sabão em pó, caixa com 20, pacote com 5009 Cx 5,00 t 35,33 616,61

89 Sabonete de 90g, pacote com 12 unidade Pct 10,00 28,07 280,67

90 Sabonete liquido p/mãos galão 05 litros c/5 lt Bb 10,00 66,07 660,6'7

9l Pct 200,00 1 17 673.33

92 Saco p/ lixo, pacote c/ 10 unidade, capacidade p/ 3Olitros. Pct 200,00 t95 790.00

93 Saco p/ Iixo, pacote c/ l0 unidade, capacidade p/ 5Olitros Pct 200.00 4,73 946,67

91 Saco para Lixo 100 I de capacidade - Pacote c,om 05 Pct 200,00 5,3 5 L070,00

95
Tabua retangular em polietileno apropriada para cortes em

came tamanho grande
Unid 15,00

25.30 379,50

96 Toalha de Íosto, 40x60cm Unid 20.00 I1,30 226.00

97 Vassoura de Nylon com cabo Unid 50,00 12,50 625,00

98 Vassoura de pelo com cabo Unid 50,00 16,05 802,50

99 Vassoura para vaso sanitário Unid 200,00 10.52 2.103,33

100 Unid 50,00 15. t0 755,00

Valor de Referencia R$ 89.516,10 (oitenta e nove mil quinhentos e dezesseis reais e dez centavos)

Valor total dos Produtos: R$: 171.628,33(cento e setenta e um mil, seiscentos e ünte e oito
reais e trinta e três centavos).

6.1 - PRAZO DE VAIIDADE - As propostas consignadas vincularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados dâ abertura do certame.

6.2 - CRIÚRIOS DE JULGAMENTO - O julgamento e classiÍicação das propostas, serão avaliados em
função do MENOR PREçO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugâr a proposta formulada de
acordo com as especificações anteriormente descritas e que consignar o MENOR PREÇO POR ITEM.
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art. 45, paúgrafo segundo da Lei
8.6661%.

6.3 - FORMA DE EIÁBORAÇAO DAS PROPOSTAS:
a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por e{enso, em moeda corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta, já inclúdos os
custos de frete, considerando o iocal dos serviços e outros preüstos neste instrumento, com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

7- DOS RBCIIRSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as nornas preüstâs nos incisos, alíneas e

parágrafos do art. 1o9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8 - DAS PENALIDADES
8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r "caput", 86 e 87,
da tri Federal no 8.ó66/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

I

Saco p/ lixo, pacote c/ l0 unidade, capacidade p/ 15 litros.

Vassoura piaçava com cabo
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8.r.1 - Multa de o,b% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a

o5(cinco) dias após a solicitação da Prefeitura, após será considerado inexecução contratual;

8.r.2 - Multâ de 5% (cinco por cento) sobre o laior do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Adminiskação pelo prazo de or (um) ano;

8.r.3 - Multa de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de conEatar com a
Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

8.2 - Independentemente das multas preüstas, a Administração municipal podeú, garanüda a defesa
préüa, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adminis[ação
Pública, por prazo não supeúor a oz (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e

legais aplicáveis. Consütuem também, motilos para a rescisão do contrato os arrolados no art. Z8 da Lei
8.666/%.

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa adjudicada vencedora que tenha sido multada, antes de
paga a multa;

09 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da dotação
orçamentfuia:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

01.031.0020.2107.0000 - MANUTENÇÃo Dos sERVrÇos ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
MI,I.JICIPAL.
339030-000 - Material de Consumo

.1O. DISPOSIçÕES FINAIS:
ro.r - Os proponentes para participarem desta ücitação, deverão estar de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas neste edital licitatório.

1o.2 - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições estabelecidas e
preústas neste Edital ücitatóúo, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das Propostas, que
contiverem preços excessivos, e/ou manifestamente inexequíveis, serão declaradas INABILITADAS e/ou
DESCIÁSSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

1o.3 - O contrato administrativo derilado da presente licitação, podeÉ ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 77 e seguintes dâ tei Federal n' 8.666/93, em sua atual redação.
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ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses previstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78 da
Lei 8,666/93, não dispensam a aplicação de outras sanções cabíveis e legais,

ro.5 - Os documentos para a FASE DE I{ABIIJTAÇÃO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo a seguinte indicação
na parte extema (exemplo):

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CONVTTE No. oo1/2o21, para Fomecimento de materiai Pemanente para â Secretaria
Municipai de São Bemardo/MA" com encerramento às ro:oo horas do dia zo dejaneiro de zozr.

ENI,'ELOPE No. 1 "DOCUMENTAÇÃO", quando for documentação e
ENVELOPE No. z "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

ro.6 - Os envelopes no r e z contendo respectivamente a "Documentação e Proposta de Preços" deverão
ser entregues no Setor de Licitações, Rua Cônego Nestor no 215 , na cidade de São Bernardo, Estado do
Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até às ro:oo horas do dia zo de janeiro de zozre
abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos representantes das
empresas licitantes presentes às to:oo horas do mesmo dia.

ro.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que o
tenha aceitado sem objeção ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o
üciaram, hipótese em que tal comunicação não terâ efeito de recurso (Art.4r, parágrafo ro. e zo. da Lei
8.666/e3\.

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatódo, bem como Recurso Administrativo, será
aceito por üa "fax ou e-mail", e somente será considerado vá1ido se for entregue em original e
protocolado no setor de protocolo da Câmara Municipal de São Bemardo, no endereço Comissão
Permanente de Licitação - CPL, Rua Cônego Nestor no 215 , nesta Cidade, aos cuidados da Comissão
Municipal de Licitações.

1o.9 - Os licitantes poderão colher inÍormações adicionais eventualrnente necessárias sobre o certame
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Rua Cônego Nestor no zt5 , nesta Cidade, no horário
de 8:oo as rz:oo horas, obedecendo aos seguintes critériôs.

ro.ro - Não serão leradas em consideração, pela Comissão, quaisquer consultas, pedidas, ou reclamações
relativas ao Conüte que não tenham sido forrnuladas por escrito e deúdamente protocoladas, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ zo do Art. 4r da I-ei no 8.666/93.

10.11 - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Conüte-
1o,rz - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas às demais firmas que tenham
adquirido o presente Com,ite.
11 -12 - Integra o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, a Minuta do Contrato.

Câmara Municipal de São Bemardo/MA, aos zo dejaneiro de zozr

AIÁÍI§ON TEIXEIRA COSTA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
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AIYEXO I
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CoNTRATO Ne -----/----
pRADM: Ne_/_ _ CPL-CMSB/MA

TERMO DE CONTRÁTO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARD0 - MA.

Aos de um lado a Empresa situada
inscritã no CNPI sob o no doravante denominada simplesmente

'CONTRÁTADA" e do outro lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, situada Rua Cônego
Nestor nq 215, Centro - São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPI sob o no
06.125.389/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor residente e

domiciliado na cidade de doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, acordam
em assinar o presente Contrato resultante do CONVITE N.e 

-/- 

tudo de acordo com a Lei Federal
no 8.666 de2l de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.883 /94, o qual será regido pelas Cláusulas
seguintes:

cúUsUIÁ PRIMEIRA. Do oBJETo
0 presente contrato tem por base legal o processo Adminisfaüvo na

referente ao Conüte tendo por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material
de limpeza e gêneros alimentÍcios para a Câmara Municipal de São Bernardo/MA. Obriga-se a

CONTRATADA a fornecerà CONTRATANTE, 0s fomecimento constantes do EditâI, do qual a CONTRATADA foi
vencedora; Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital, seus anexos e a
Proposta da Contratada. Conforme prêceituar o artigo 55 inciso Xl de ünculação ao edital de licitação ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cúusulÁ SEGUNDA - DA EccuçÂo Do cot{TRATo
Os serviços constantes do Edital supra-citados serão realizados conforme solicitaÉo da

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada A CONTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Convite ne 

- 

- CPL;

CúUSUIÁ .ITRCEIRA . DO VÂLOR
A C0NTRATANTE pagará à CONTRATADA mediantê nota fiscal, tendo o presente contrato

lzlor de --------------
CúUSUIÁ QUARTA _ DO RTÁJUSTE

Em caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estabelecidos
pelo Governo Federal.

cúusulA eLINTA - Dos AcRÉscrMos ou slrpREssÕEs
Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesmas

condiçôes contratuais, o aumento ou a redução da quantidade contratada até 250Á do valororiginal.

cúUsUTÁ sExTA _ DA DoTAçÂO ORçAMENTÁRN

As despesas decorrentes da execução do obieto correrão por contâ da seguinte Dotâção:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

I
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01.03 I .0020.2 107.0000 - MANUTENçÃo oos sERVIÇos ADMINISTRATIVOS DA
339030-000 - Material de Consumo

cúUsUIÁ SÉInIA - DA vINcumçÂo: o presente contrato vincula-se ao edital de
CONVITE N.e 

- 

e à proposta da CONTRATADA.

cúusul.a otrAvA - DAVIGÊNCIA Do GoNTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de ----- (------*) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o arL 57, inciso I, da Lei ne 8.666/93

cúUsulÁ NoNA - DA FtscALIzAçÃo: A Íiscalização do contrato será efetuada
pelo Sr. 

------.- 

que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à

regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstãs deste
instrumento

cúUsUIÁ DÉCIMA- DAs oBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçâo

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigagôes,
anotândo em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o

que for necessário a regularização das faltâs ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitaçào

escrita da CONTRATADA" informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

d) As decisôes e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúusurÁ DÉctMA PRIMEIRA - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legisiação em vigor
para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relaüvas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs PENALIDÂDES
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estâbelecidai sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n' 8.666/93.

PARI(GRAFO PRIMERO - o atraso injustincado no cumprimento do objeto deste
Contrato suieitârá a CONTRÁTADA, à multa de mora correspondente a 0,37o (rrês centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10oÁ (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecuçào
total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

I
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b) Multa de 10 7o (dez por centoJ sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

coniuntamente com a previstâ na alínea'1".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita

comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no.iornal Oficial do Estado, constândo o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicagão das penalidades de advertências e multa de mora.

DÉCIMA TERCEIRA . DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato ense)a a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuait especiRcaçõet proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injusüficado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratâção total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa

Legislaüva;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lq

do arL 67 desta Lei Federal nq 8.666/93;
i) - a decretação ou a instaurâção de insolvência civil;

i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k) - a alterafo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do art.65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistâs desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado â CONTRATADÀ nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obriSações assumidas até que seja
normalizada a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos iá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRATADA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação.

PÂRÁGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

enumerados nas alíneas h'a'i'desta ciáusula:
b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitâçào,

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) ludicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA. DAS COMUNICAçÔES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCIMÂ QUINTA - DAs ÁLTERAçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas iustificativas, no caso previsto no

arÍ. da Lei n" 8.666/93.

DÉCIMA sExTÂ - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de sÃo BERNARDo/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições mntratadat assinam este

instrumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (três) üas de igual teor e form4 que vai tarnbém assinado
porduas testemunhas a u.rdo presente

SÃO BERNARDO -I\[A,, EM

Contratante Contratada
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sediada em

MODELO DE DECI-A,RAÇÃO

DECr-ARAÇÃO EM CUMPRTMENTO AO DTSPOSTO NO TNCTSO )Gxrrr DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: CONVITE NR. oor/zozr

Prezado Senhor,

íendereco comnleto) por intermédio de seu representante legal
S(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no 

- 

, DECLARA, para Íins do disposto no inciso
V do art. z7 da Lei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela Iei no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de r8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Obsenação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

.......-............'(.....), .-.... de de zozr.

(nome, cargo, assinatura do representante lega.l da proponente,
em papel ümbrado da empresa, deüdamente identiÍicado)

t

ínnrnp de prnnrpce) CNPJ no
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DECIÁRÂçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPER!'ENIENTES IMPEDITwOS DE HABILITAçÃO

Ref.: CONVTIE NR. oor/zozr

Prezado Senhor,

emnresa) CNPJ no\, sediada em nleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de ldenüdade no

e do CPF no 

- 

DECIÁRÁ" sob as penas da Lei, nos termos
do § zo, do art. 32, da l-ei no 8.666193 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impediüvo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

...................... (..... ), ....... de de zozr.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado

l


