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EDITAT DE LICITAÇÃO
MODATIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP NS OO2l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO NAz02 1O2OO5

{Pregão Presencial para contrataÉo de empresa através do SISTEMA Dt RtGISTRO DE PREçOS para execução dos
serviços de mÍdi e publicidâde para ateÍlder a demanda da Câmara Municipal de Sâo Bernardo, Estado do
Maranhão).

ABERTURÁ: 25 de fevereiro de 2021, às 11:30 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação: situada rua cônego Nestor 215 - Centro - São Bernardo -Ma"

A Câmara Municipal de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, através do Pregoeiro oÍiciâl designado pela Portaria
do poder legislativo torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÁO PRESENCIÁI, para Regisro de Preço tipo MENOR PREçO GLOBAL, o referido
Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de iulho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 3.555, de 0B de
agosto de 2000, Lei Complementar ne.123 /2006 e pelal'ei n" 8.666, de 21 de iunho de 1993, subsidiariâmente,
e ainda pelas condiçôes e eÍgências estabelecidas neste edital.

0s documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
preços (envelope 1) e a documentação de habilitáção (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima
citado, até às 11:30horas do dia 25 de fevereiro de 2021, ou no primeiro dia útil subseqúente, na hipótese de
não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos licitantes e aos demais
procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.1 - O presente Pregão Presencialtem como objeto contratação de empresa para execução dos serviços de mídi
e publicidade para atender a demanda da Câmara Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão.

1.2 - A quantidade dos Produtos/Serviços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de consumo, e

será solicitada de acordo com a necessidade dos órgãos Participante§, podendo ser utilizado no todo ou em
parte.

1.3 - O Valor máximo estimado desta licitação encontra-se disponível no anexo I de§te Edital.

z - DA DorAçÃo oRçÂMENTÁRIA

Para conhatação de empresa para execução dos serviços de mÍdi e publicidade para a Câmara

conforme dotação abaixo.

01.031.0020.2107.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
339039 000- outros sewiços de teÍceiÍos pessoa jurídica

3 - DÂ PÂRTtctPÁçÃo

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituÍdas, do ramo de

atividade compatÍvel com o obieto da licitação, e que se apresentarem, até às 14:00horas do dia 25 de fevereiro
de 2021 o Pregoeiro, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;

b) adeclaração de que atende aos requisitos de habilitaÉo para participardo presente prqcedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope l) ;

d) os documentos de habilitaÉo (envelope 2).

3.2 * Não poderão participar desta licitaçâo as empresas:

r{É -

I
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3,2,1 - Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declâradas inidôneas por qualquer órgão da Âdministração
Pública direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei nc 8.666/93, salvo as iá reabilitada§.

3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogaçáo de conkato com empresa
que venha a contratar empregado que sejam cônjuges, companheirosou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, aé o terreiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder
público municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classincação Nacional de Atiyidades Econômicas) compatível com o
objeto da licitação.

4 _ DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a

apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estâtuto ou contrato social em vi8or, acompanhado da alteraÉo/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôe§, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutâriamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidâde juídica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbaÉo da Junta
comercial do Estado do Maranhão/MÀ podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo
poderes para representar o Iicitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos
os demais atos inerentes ao Pregâo, acompanhada conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem
4.L.t;

4,1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidáo expedida pela lunta Comercial, nos termos da lnstrução Normativa np 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departámento Nacional de Registro de Comércio - DNRc, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenÉo de comprovar seu enquadramento em um dos
dois regimes ou uülizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma
do disposto na Lei Complementar nq 123, de 74 /12l2006, COM DATA DE EMlssÃo A PARTIR DE MAlo DE 2011.

4,1,4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevêla, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público, na hipótese de representaÉo por meio de prepostos;

4,2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeiro o documento de
credenciâmento ,untâmente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresâ
atuâlizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçâo, em separado dos envelopes

"Proposta de Preços" e "Documentos de HabilitaÉo".

4.3 - 0s documentos necessários ao credenciamento poderâo serapresentados em original, os quais fa.ão parte
do processo licitaúrio, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou
conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeiro no decorrer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à participação de
qualquer interessado representando mais de um licitante.

4,5 A não apresentâção ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará aparticipação do [s) licitânte
(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (e§) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouünte (sl, não



ESTADO DO MARANHÃO
cerqenn MUNICPAL oe sÃo arnrunnoo

CNPJ: 07.629.520/0001-07
Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550

sÃo arnNaRooTt'lR

podendo rubricar documentos ou fazerqualquer observação em atâ ou mesmo de se manifestâr ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltândo que quardo a documentaçâo de credenciamento estiver, porlapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado â abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4,6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, parâ efeito
de ordenação das propostâs e âpuração do menor preço.

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva sob pena de d€cadência do direito ao recurso.

4,8 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a âbertura da sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.

5. DA APRESENTAçÃo DÁs DEcLARÁÇÕEs E Dos ENVELoPES

5,1. Aberta a sessâo públic4 os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeiro

5.1.1 - Declamçâo de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido neste
edital, e apresentada FORÂ dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

5.1.2 - 02 [dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitaçâo,
devidamente fechados e rulrricados no fecho e, de preÍerência, opacos, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além dâ Razão social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

PREcÃo PRESENctAL sRP Ns oo2lzoz1

RÁzÃo socIAI. cNPI DÂ PRoPoNENTE)

ENvELopE 2 - DocuMENTos DE HABtLnÂÇÂo
PREGÃo PRESENCIAL sRP N9 OO212021

RÂzÃo socrAL, cNPl DA PRoPoNENTE)

6 - DA PROPOSTA DE PREçOS

6,1 - A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisito§:
a) ser datilografada ou impressa aBavés de edição eletrônica de textos;
b) atender às especiÍicações mÍnimas do objeto, conforme especiÍicações constantes do Ânexo l;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostot taxas e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada de aceitaÉo lácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da Íilial ou ouuo estabelecimento da licitant€ que emitirá a notâ
tiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da

despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
F) PÍazo de entrega dos produtos e serrriços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da vatidade da proposta não superior a 60 (sessentâ) dias coltseclrtivos, a contar de sua data de

apresentação;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) [não será aceito proposta em papel contínuo)

6.2 - Não será aceita oíerta de produto com caracterÍrticâs diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.

6.3 - A âpresentâção das propostas implicaú ple[aaceitação, por parte dalicitantgdas condições estabelecidas
neste edital, tai§

6.4 - Os preços apresentados devem:



ESTADO DO MARANHÃO
cRNRRn MUNTcPAL or sÃo arnruRRoo

CNPJ: 07.629.520/0001-07
Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550

sÃo ernNAnoo/Í'4A

a) refletir os de mercado no mom€nto;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitadq tais como impostos, tarifas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representânte legal da licitante no
curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicaçâo dos dados bancários da pessoa iurídica {agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;

6.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou
alternativas nas condições/especifica@es estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;

6,6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condiçâo deste item, observadas as condiFes preústas no
subitem 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassiÍicação do licitante.

7 - DA HABILITAÇÃo

7,1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeÍlo porte, deverâo âpresentar a documentaÉo de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELoPEN 02, devidamente íechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 EncerÍada a etapa competiüva e ordenada as ofertas, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitaÉo da licitaDte que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitaÉo.

7.3. - Relatlvos à habilitação iurídlca:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiúdual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em úgor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no cÍtso de sociedades por açóes, acompanhando de documertos de eleição de seus

administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciúI, acompanhada de prova de diretoria em exerclcio;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no paÍs, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.

7.3.1 - Reladvosà Regularidade Fiscal
al Prova de Inscrição no Cadasüo Nacional de Pessoas lurídica (CNPÍ);

b) Prova de inscriÉo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estaduat e Municipal, se houver relativo ou sede da

licitânte, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto da licitaÉo;
c) Provâ de Regularidade para com as Fâzendas Federal, Estaduâl e Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalent€, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Conjunta deTributos Federais e quarto à Divida Atjva da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de lnscriÉo na Divida Ativa.

c.3l faz parte da prova de reSularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Diüdâ Ativa do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relaüvos ao tributo ISSQN

. Alvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - Certincado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprlmento à l,ei lz.MO /7.011 e à
ResoluÉo Âdministrativa De 1.47O/2OLI, exp€dido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidao, atualizado o arL29,v da l-ei a.666 /93 e a Certidão de Débitos Administrativos do MTE
expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de setembro de 2014.

I
*
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7.3.2. euALÍFtcAçÃo rÉcNrcA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o
objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa iurÍdica de direito públic! ou
privado.

7.3.3 - Relativos à qualilicaçáo econômico-financeira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordatá expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de execução
patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

7.3,4 - 0s licitantes fornecedores deverão anexar no envelop€ de Habilitação {Documentação Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de quei
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitâção, na forma doArt 32 § 24, da Lei 8.666/93
(modelo anexol

7.4 - 0s documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; nâo poderão ser em h ipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obsewado o seguinte:

7,5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

7.5.2 - Se o licitante for a nlial, todos os documentos deverão estar com o número do CNP, da filial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, âpresentâr o documento comprobatorio de autorizâçâo parâ a

centralização, ou;

7.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documertos deverão ser apresentados
com o número de CNPJ da matriz e da nlial, simultaneamente;

7.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza forem emitidos somente em nome da matriz;

7.6 - O não atendimento de qualquer exigêlcia ou condição deste item, observadas âs condições previstas nos
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitâção do licitante;

B - DO PROCEDIMENTO

8.1 - No dia hora e local designados neste instrumento, na presençâ dos interessados ou seus representantes
legait o Prego€iro receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitáção, e os envelopes contendo as propostâs de preços (envelope 1) e os documento§ de habilitação
(envelope 2);

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeiro, pelo que se

recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que rão se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentaçâo referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na
supracitada declaração;
b) Declaraque não possuiem seu quadrodepessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noü.rrno,
perigoso ou i[salubre e menores de 16 ano§, em qualquer trabalho, salvo na condiÉo de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do Art 7p, rc«lÍÍ, da Constituição Federal e AÍ127,V,daLei8.666/93 (modelo anexo)i
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregadog servidores públicos
exercendo funçóes de gerenci4 administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);
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8.3 - AÉs a veriÍicação dos documentos de credenciamento dos represeBtantes dos licitântes, serâo abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiâo em que será procedida à verificação da
conformidade das propostâs com os requisitos estabelecidos nesteedital,com exceção do preço, desclassificado-
se as incompatíveis;

8.4 - No curso da sessão, dentre as propostas queatenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das oÍertâs com preços atl 10.16 (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lancesverbais e sucessivos, em valores distintos e decrescêntes, até a proclamaÉo
do vencedor;

8,4.1 - A oferta dos lances deverá s€r efetuada no momento em que for conferida a palayra ao licitante,
na ordem decrescênte dos preços;

8,4.2 - Dos lances ofertados não cabeú retrataÉo;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condiFes definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos Oavendo empate nestâ condiÉo todos participarão da etapa de lances verbais);

8.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, â partir do âutor da proposta classificada de maior preço e os demâis, em
ordem decrescente de valof

B.B - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas;

8.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verilicada a conformidade entre a pÍoposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataÉo;

B.1o - o encerramento da etapa competitiva dar-§e-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

8.11 - Declarada encerrada a etapa compeütiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital para em seguida,
examinar a aceitabilidade da primeira classiÍicada quanto ao obieto e valoí decidindo moüvadamente a

respeito;

8.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo o§ documento§ de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor propo§ta, para verificação
do atendimento das condições Í'ixadas no editâl;

8.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor ofertâ, serão analisados os

documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em seguudo lugar, e assim sucessivamente,
até que um licitante, dentre aqueles que paúicipâram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas

neste edital;

8.14 - Nas situações previstas nos subitens 9.9,9.11e 9.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente paraque seja obtido preço melhor;

8.15 - verincado o atendimento das exigências fixadas reste edital, será classincada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatário 4uele que ocupar o primeiro lugâr, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame;

8.16 - O Pregoeiro mantêrá em seu poder os envelopes dos demais licitântes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a cortar da apresentação no certame). Após as

empresas poderão retirá-los no prazo de 30 [trintâ) dias, sob penade inutilização dos mesmos. Os licitantes que

*
I
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nâo se habilitarem para oíertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haia
manifestação de inêrposição de recürso administrativo, retirar seus respectiyos envelopes;

8,17 - Da Sessão Pública será lâvrada ata circunstanciad4 sendo esta assinada pelo Pregoeiro e por todos os
licitantes presentes.

9. - DO REGISTRO DE PREçOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisiçâo de bens, para contratáçôes fuhrras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futura contrataÉq inclusive com preços, especiÍicâções técnicas, íornecedores e órgãos participantet
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Adminiskação Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitaório, bem comq pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da AdministraÉo Pública que participa do procedimento
licitaúrio para Registxo de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Câmara Municipal de São Bernardo, atrayés da
Secretaria Municipal de Ádministração e setor de Compras da Câmara Municipal.
9.6 - o presente Regisko de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e publicação
da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a AdministraÉo a nrmar as contrataçóes que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento especínco para a aquisição pretendida sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante préúa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderáexceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item regis[ado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislaÉo ügente;
9.9 - homologado o resultado da licitâção, a Gerênciade Con$atos da Câmara Municipal, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de forneçedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da
Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidadej
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçôes, obedecidas às disposiçôes contidas no aÊ 65, da Lei
8.666/93.

10 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10,1 - Esta licitação é do tipo MENoR PREço, em estrita observância do disposto no inciso v do art g'do
Decreto n'3.555/2000;

10,2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes deste edital;

10.3 - Será considerada mais vantajosa para a AdministraÉo e, consequentemente, classiÍicada em primeiro
lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condiçóes deste edital, apresente o preço máximo
aceiúvel pela Administração.

10.4 - Havendoabsoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e do artigo 45
da Lei na 8.666/93;

10.5- Será assegurad4 como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte se,am iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
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10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de p€queno porte mais bem classificada será conyocada pa-ra apresentar nova
propostâ no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob peüa de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, nâ forma da letra "a" deste
item, serão convocadas as remanescentes que powentura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, 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 estabelecido no subitem 11.5.1, será aealizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) nâ hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será ad,udicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste it€m somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentâda por
microempresa ou empresa de pequeno portej

10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este
último, e entre o valor unitário e o global, se for o câso, prevalecerá o valor uuitário.

11 - Do DtREtTo DE PETtçÃo

11.1 - No prazo de aÉ 02 (dois) dias úteis antes da data íixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento colvocatório, cuia petição deverá
ser dirigida o Pregoeiro;

11.1.1 - caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certamê;

11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03

[três] dias úteis para a âpresentação das razôes do recurso, podendo iuntar memoriais, Íicando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra razõ€s em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada ústa imediata aos autos;

11.3 - o(s) recurso(sl, que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ãol dirigido (sl à autoridade superior,
Presidente da Câmara Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhálo (s) à autoridade superior, deúdamente informado, para
apreciação e decisão, no mesmo prazo;

11,4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento;

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitadâ a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores.

11.6 - A falta de manifestaçâo imediata e motivada do [s) licitante (s) na sessão importará a decadência do

direito de recurso e a âdjudicação do obieto da licitaÉo pelo Pregoeiro ao vencedor;

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo de
Referência anexo a este edital
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2021,

13. DAS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que desormprir quaisquer das cláusulas ou condiçôes do presente Pre8ão ficará
suieita às penalidades previstas no art. 7q daLei lo.52ol2oo2bem como dos arts.86 e87 daLei ne.8.666/93.

rr
I
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13,2 - A recusa do adiudicatário em atender qualquer convocação previstâ neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido
pelâ área competente desta Câmara Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participardo pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - O valor resultante da aplicaçâo da multa preyista será cobrado pela via administraüv4 devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 [dez) dias corridog a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução Íiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da IicitaÉo, não mantiver a proposta comportar-se
de modo inidôneo, nzer declaração falsa ou cometer flaude nscáI, garantido o direito prévio da citâçâo e da
ampla defesa, Íicará impedido de licitar e contratar com a Ádministração, pelo prazo de 05 (cincol anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadasüo de fornecedores do
Município;

13.5 a não-regularização dâ documentação, no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas acima, sendo facultâdo a Câmara Municipal convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, pam prestaÉo do serviço ora licitâdo ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9' DAS sANçÔEs", do Anexo I deste edital

14 - DAs DIsPostÇÕEs FINAIS

14,1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitântes quanto à intenção
de interposição de recurso, o Pregoeiro adiudicará o otjeto licitado, que posteriormente será submetido à
homologação pelo Presidenê da Câmara Municipai de São BernaÍdo/MA.;
14,1.1 - no caso de interposição de recurso[s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o obieto licitado;

14.2 - A Administraçâo poderá revogar a licitaÉo por razões de interesse público decofiente de fato
superveniente deüdamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n'3.555/2000;

14,3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,
venh4 após ,ulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

14.4 - A participaÉo nesta licitaÉo implica na aceitaÉo plena e irrevoSável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de compra e ou Nota de Empenho, no prazo
miíximo de 05 (cinco) dias úteis;

14,5 - O Pregoeiro, em quâlquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;

14.6 - Não serâo considerados motivos para desclassiÍ'icação, simples omissôes ou erros materiais na propostâ
ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitaçâo e o
entendimento da propostâ, e que não nram os direitos dos demais licitartes;

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitaçâo serão s€mpre int€rpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da AdministraÉo, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais;

14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocâr a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços denüo do envelope de
habilitação, ou vice versâ, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguid4 uma vez que citâdo documento se encontra no recinto.
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14,9 - O adiudicaiirio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do obieto dapresente licitação, nos termos do art 65, § 14, da Lei n'8.666/93;

14.10 - Os casos omissos nesta licitação serão rcsolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;

14.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - A não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no acima implicará decadência do direito à
conkataçâo, sem prejuízo das sanções preüstas no item 15 acima sendo facultâdo a Administração convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

14.13 - 0 extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeiro na sâla da Comissão Permanente
de Licitação nos horários de funcionamento da Câmara Municipal de segunda a sexta-feira das 08i30 às 12:00
horas.

DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, §endo eles complementâres entre sii

ANEXo I - Termo de Referência;
ANEXO ll - Formuiário Padrão de Propostâs de Preços;
ANEXo lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Iurídica);
ANEXo V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitaçâo;
ANEXO VII - Minuta da ATA de Regisko de Preço
ANEXO VIIÍ- Minutade Contrato.

5ão Bernardo - MÀ 10 de fevereiro de 2021

João Batista de Lima Costa

Presidente da Câmara Municipal

-ALAILsoN TETxETRA cosrA
Pregoeiro
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TERMO DE REFERENCIÂ

1. DO OBIETO

1.1. O presente Pregão Presencial SRP OO2l2O2l - tem como objeto O Registro de Preço para contrâtação de
empresa parâ execução dos serviços de mídi e publicidade, destinados ao atendimento das secretarias.

2. MoTrvAÇÃo

2.1. Suprir as necessidades da Câmara municipalúsando atender as demandas para ahvidades vinculadas e
efetivar a continuidade dos serviços de comunicação de dados a fim mitigar os problemas de interrupção, falha
ou falta de qualidade necessárias para manter os sewiços administrativos e acadêmicos funcionando, agindo
como serviço principal ou de backup.

3. FUNDAMENTAçÃO LEGAL E MoDALIDADE LICITÂTóRIÁ

3.1. A conkatação, objeto deste Termo de ReferênciA deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial será devidamente iustificado pelo Pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais ne lO.52Ol2OO2 e n0 8.666/1993, Lei Complementar ns 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescriçôes
legais aplicáveis as assunto.

4. DEscRrÇÁo Dos PR0DUToS:
4.1. PLANILHAS oRçÂMENTÁRtAs:

DAs oBRIGÂçÔES DÂ CoNTRÂTÂDA:
a) A CONTRÁTADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações
do contrato, mediante 0rdem de Fornecimento;
bl Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
d) Executâr a entrega à medida queforem solicitâdos pela CoI{TRÁTANTE;
e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a

todas as reclamações;

oBRIGAçÔES DA CoNTRÁTNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
b) Atestar a inexistência de falhas e impêrfeiÉes no material fornecido.

DA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, no exeÍciao de 2OZl/2020

ot.oz7.oo2o.zto7.00o0 - MANUTENÇÃo Dos sERvlÇos ADMINISTRATIVoS DA
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica

ITEM DESCRIÇAO UND QTIANT VLR
UNIT

VLR TOTAL
X 12 MESES

I

- Publicidade em mídia sociais como:
Flyer para feed e Stores INSTAGRAM,
FACEBOOK. YOUTT]BE.
Gerenciamento de Redes sociais.
Assessoria de Marketing de imagens Sociais:
- Produ@o de Materia Audio Visual
(reportagem) para redes sociais
- Lives Stream para Redes Sociais
- Conteúdo tnfomativo.

12 5 400,00 64.800.00

*t

I

Mês
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5. PRAZO, FORII{Â E LOCAL DE ENTREGA
5.1.Os serviços serâo requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e
deverão ser fornecidos diariamente durante os 7 dias semais;

5.2. Os serviços serão prestado enquanto durar o contrato

5,3.A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgâo responsável pelos atos de controle e administração do
contrato decorrente do processo de licitaÉo, através de sewidores da Unidade Administrativa em questão,
mediante Portaria.

5.6. Só serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação
condicionada à deúda fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos serviços cujos preços unitários
excedam o valor médio de mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especincação;

6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e serviços devidamente prestados.

6.2. A CONTRÂTADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriÉo do obieto e quantidade
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6,3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa ficando â

CoNTRATADA, ciente de que as certidões apresenadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo
de seus vencimentos.

6.4.4 CONTRÂTANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condiçôes estabelecidas;

6.5. O pagamentoserá realizado mediante emissão de nota Íiscal, em até 30 (trinta) dias após a efetiva prestação
dos serviçosj

6.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos Rscais, o prazo de pagamento será contado a partir
de sua reapresentaÉo, desde que devidamente regularizado§;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
CoNTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à C0NTRÁTÂDA.

7. vtGÊNclA DA coNTRATÂÇÃo
7.1. O Prazo de Vigência será de 12 meses a contar de sua publicação

B. pRocEDIMENToS DE FtscÁLtzAçÃo E GERENC|.AMENTo
8.1, Os itens deste TERMO DE REFERÊNClA, a serem contratâdos após regular procedimento licitatorio, serão
objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e

nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADÀ inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e,

nâ sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

8.3, A C0NTRÂTANTE se reserva ao direito de reieitar no todo ou em parte o objeto do CONTRÂTo, se em
desacordo com as especificaÉes e as cláusulas conu?tuais;

8.4. Quaisquer eÍgências dafiscalizaçâo inerentes ao objeto do C0NTRATO deverão ser prontámente atendidas
pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRÁTANTE.

9. DAs rNERÁçôEs E DAs sANÇóEs ÂDürNrsrRÁTtvÂs
9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratâção é

aquela preústâ no Editâ|.
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10. DorAçÁo oRÇAMENTARTA
10.2. As despesas ocorrerão por contâ da seguinte Dotâção Orçamenlária:

Ioão Batista de Lima Costa

Presidente da Câmara

São Bernârdo[MA], 10 de fevereiro de 2021.

I
*
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ANEXO II (PÂPEL TIMBRÂDO DA EMPRESA)

PR0POSTAS DE PREçOS Licitação ne. 002/2021
Modalidader Pregão - Tipo: Menor Preço por ttem
Consumidor: Câmara Municipal de São Bernardo-MA"
Licitante:
CNPJ:

Telefone
E-mail

Fax

Endereço:
Cidade: _Estado_CEP:_

DEscRrÇÃo Dos rrENs

ITEM ESPEcrFrcÁÇÃo QUANT, VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

0t
02

03

Estândo de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada
propomos os valores acima com validade da
proposta de _ dias, com
pagamento através do Banco _ Agencia nq

_ C/C nQ 

- 

na Cidade de
Cidade-UF,

_d,e_d,e_2027.

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega:- Nome
por extenso do representante
legal RG na,

CPF/MF:
nS CÂRIMBO E ASSINATURÂ DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,

*
I
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

A CÂMARA MUNICIPÂI- DE SÁo BERNARDo.MÁ.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃ0 PUBLICA

MoDALIDADE DE PREGÃ0 Nr. oo2l2021
_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

Nós, abaixo assinadot nomeamos e credenciamos o (a) sr (a). 

- 

portâdor(a) do R.G ne.

/SSP- CPF na 

- 

a nos representarjunto a oittlln,q uultclPAl DE SÀO

BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostás e Documentos Complementares de
Habilitação para o Pregão Presencial Ns. 

-/2021, 
marcado para o dia ----J -)2021, à§ 15:oohoras, o(âJ

qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarar a intenÉo deinterpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praücartodos
os demais atos pertinentes ao certame. Local, )) _ Assinatura do representante legal sob carimbo RG:

CPF: CNP,/MF da empresa-

0Bs. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

*
I
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO {Empregador Pessoa,urídica) (papel timbrado da empresa)

A CÂMARA MUNIctpAl DE sÃo BERNARDo-MÁ.

Ref. Editat de Licitação na Modalidade Pregão

Ne. 00212021 -Tipo menor preço por item.

DECLARAçÃ0

sediada na n! 
- 

Bairro 

- 

CEP 

-
por intermédio de seu representânte legal o (aJ Sr.(a)

inscrita no CNPI no.

sP_e
MunicÍpio/Estado

- 
portador da Carteira de Identidade na

do CPF ns abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregão Presencial ns.OO2/2021,, DECLARÁ, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitâção;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos t€rmos do inciso XXXIII do art 7e da Constituição Federal e Inciso V, ArL 27
da Lei 8666/93, com relaÉo determinadapela Lei ne.9.854,/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estâdual exercendo
funçôes técnicas, comerciai§, de gerencia, administraçâo ou tomada de decisâo, [inciso III, do arL 9e da Lei
8666/93 e inciso X. da Lei Complementff ns. 04/90), inexistência de fâto superveniente jmpeditivo de
habilitação, na forma do § 2', arl 32, da Lei nq. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno polte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada como ressalva, na
supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

*,
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATT{MENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROTMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Lei Complementar 123 / 2006.)

Eu, portâdor [a) da Carteira de ldentidade R. G. na.

do CPF/MF nP, representante da empresa 

-CNPJ/MF 

na

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando
da sua participação na licitâção, modalidade de Pregão Presencial f ----J12021, seja dado o tratamento
diferenciado concedido ã essas empresas com base nos aúigos 42 a 45 da Lei Complementar ne. 123/2006.

Declaramos ai[da, oue não existe oualouer lmpedimento entre os previstos nos incisos do §49 doartigo
3e da t€i Complementar Federal nq. 12312006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÂo emitida pela lunta
Comercial para comprovaÉo da coDdiÉo de Microempresa ou empresa de Pequeno Port

d,e _2021

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI,/MF da empresa

P/-e

I
*
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ANEXO VI

(MoDELo DE DEcLARaÇÃo o,qxoo crrxcrA DE QUE_cuMpRE PLENAMENTE os REeulsrros DE
HÂBILNAçAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nq. ...-/2021, que cumprimos plenamente
os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal
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NEXO VII

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS. ----J2021

PREcÃo PRESENCIAL 5pp pe. J2021

PROCESSO ADMINISTpff 1vg Ne. --------J2021

VALIDADE: 12 (doze) meses coDtados a partir da data de sua publicaÉo no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.

Pelo presente instrumento, A Câmara de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, com sede
administrativa, na Câmara Municipal, localizada na Rua Cônego Nestor ne 215 - Centro - São Bemardo-Ma,
inscrito no CNPJ sob o f. 07.629.520 /O001-07, representâdo neste ato pelos gestores: responsável-
RESoLVE, registrar os preços daempresa- inscrita no CNPJ sob o na. com
sede na CEP: _- cidade representada pelo

nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classificâção por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitando-se as partes às normas constantes da
Lei ne.8.666/93,Lei #. 10.520/2002, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas alterações, e em conlormidade
com as disposições a seguir:

7. DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual execução dos serviços de
mídla e publicidade, para atender a Câmara de São Bernardo - MA, conforme condições e especiÍicações
constantes nesta Ata, no Editâl e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos óncÃosTfNTIoADES a firmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(§), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condiçôes.

2. ADEsÃo DE oRcÃ,os NÃo PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preçot durante sua úgênci4 poderá ser utilizada por qualquer ór8ão ou entidade da
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estâtais ou ainda de
regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante preüaconsulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do regisko de preçot quando deseiarem íazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique
os possíveis íornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classincação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Áta de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecida§, optar pela aceitação ou não do fornecímento, independenGmente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que o foÍnecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratâçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 500/0

(cinquenta por cento] dos quantitativos registrados na Âta de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesôes à atâ de regisüo de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os ór8ãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente
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3. DA GERÊN0IA DA PRESENTE ATA DE REGIíTRa DE PREços

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Câmara Municipal de Sâo Bernardo - MÀ

3.2 - A Presente Âtâ terá validade de 12 (dozeJ meses, contados a partir de sua publicação no ,ornal Oficial do
Estado/M,A'

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especincação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tâbela abaixor

QTDE DEScRIÇÃo
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
uNtrÁRto

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma frãcionada
[se necessário) e conforme forem solicitâdos pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário coníorme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Câmara Municipalde são Bernardo - MÁ"

6. DAs oBNcAçóEs DA O0NTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Câmara Municipal, de acordo com as

especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais preiuÍzos decorrentes do descumprimento das
condições estabelecidas.

6.2 - Prestâr os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas reclamações se obrigam a

atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacioralidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumb€ ao detentor do pÍeço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste edital
e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Gmara Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no endereço, conta bancária e

outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitar e fâzer cumprir a legislaÉo de segurança e Administração ro trabalho, preüstas nas normas
regulamentadoras perti nentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obri8oB cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Câmara;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Câmara em caso de ausência ou omissão de íiscalização de sua parte,
pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com Íiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçôes legais vigentes;

*i

I
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6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessáriâs, até o limile de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizado do objeto
adjudicado, devendo supressões acimadesse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipülado neste editâl e de acordo com a proposta apresentâda;

6.11 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções preústas no item 12 da presente Ata.

7, DAs oBRIGAçõE, DA coNTfrATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirâda dâ Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7,2 - Fornecer à empresaa ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao obieto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notincâr por escrito, à empresa conkatada toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
qualquer obrigaçâo. Esse fato não serágerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização moneúria;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

B, DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8,3 - Caso constatâdo alguma irregulafidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as lecessárias correçôes, com as informações que motivaÍam sua rejeição, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECED0R/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontâdo, ou por meio de cotrança em banco, bem como,

os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de tmnsferência de valores para oukas praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9. DO REATUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalt€rados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo"se a diferençapercentual apurada enke o vâlor origiralmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro;
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9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Câmara solicitará ao fornecedor,
mediante correspondênci4 redução do preço registrado, de forma â adequá-la"

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Câmara

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguirtes situaçôes;

a) Quando o fornecedor nâo cumprir com as obrigações constântes no Edital e nessa Áta de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der câusa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos Í a xll, xvl l e Xvlll do aú- 78 da Lei 8.666 /93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos prcdutos decorrente deste
registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e iustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelâmento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
serájuntada ao processo administrativo da presente Ata

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do fornecedor, a comunicação será feitz por
publicação no lornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços regisrados poderá não ser aceitâ p€la Câmara,

facultando-se a esta neste casq a aplicaÉo das penalidades preüstas no EditâI.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fornecimento do item.

10.6 - Caso a Câmara não se uílize da prerrogativa de cancelar esta Atâ, a seu exclusivo c tério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infringida"

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipótese§:

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados nâ proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidente§, taxâ de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.

12, DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita à contratada a

multas, consoante o caput e §§ do arL A6 da Lei A.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na
forma seguinte:

*
l

9.4 - Fracâssada a negociação com o primeiro colocado a Câmara poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislaçâo vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociação.
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a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0296 (dois por cento];

b) a partir do 6q (sexto) ate o limite do 104 (décimo) dia, multa de 040lo (quatro por cento), caracterizando-se a
inexecuçâo total da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem preiuízo das sanções cominadas no arL 87,l.lll e IV, da Lei 8.666/93, peta inexecução totalou parcial
do objeto adiudicado, o MunicÍpio de São Bernardo, aravés da Secretaria Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10yo {dez por cento) §obre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatiíria recusar-se a retirar a nota de empenho injustiÍicadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 100/0 (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São
Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitâr ou conkatar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adiudicaúriaou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentaçâo falsa exigida
para o certame, enseiar o retardamento da execuçâo de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
MunicÍpio de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na íorma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de 10Á (um por cento) ao mês. Caso a contratâda nâo tenha nenhum valor a

receber deste órgão da Câmara Municipalde São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cincoJ dias uteis,
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seia inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Câmara proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nestâ seção rão eximem a adiudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

72,7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de AdministraÉo, e, se estes não forem
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execuçâo pela Procuradoria
ceral do MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincol diâs úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a AdministraÉo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

73. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei A.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis,

14, DOS RECURSOS ORçAMENTANOS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:
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15.1 - As partes ficam, ainda adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de termo
aditivo a presente Ata de RegisEo de Preços.

ll - únculam-se a estâ Âta para fins de analise tecnica, iurÍdica e decisão supeúoro Edital de Pregão n!. J2021
e seus anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeirâ, sem previa e expressa autorização da Câmara.

76. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sâo Bernardo, Estado do Maranhâo, como
competente para dirimir quaisquer questôes o undas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos peia via administrativ4 renunciando a qualquer outro, por mais priülegiado que seja

16,2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (trêsJ vias de iSual teor e forma para um
só efeito legal, ficando uma üa arquivada dasede da CoNTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo-MÀ _ de _ de 2027.

MUNIcÍPto DE sÂo BERNARDo

Presidente da Câmara:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRO

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHA§:

CPFI CPF



ESTADO DO MARANHÃO
clulnn MUNICPAL oe sÃo armRnoo

CNPJ : 07.629,520/0001-07
Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550

sÃo ernNlRoo/r4n

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS ------------ CPL- CMSB/MA
Contrato ne -------..----...----- CPL- CMSB/MA
ATA DE RECISTRo DE PREÇo: -------

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FÁZEM, DE UM LADO, A
CÂMARÁ MUNICÍPAL DE sÂo BERNARDo/MÂ E Do
OUTRO LÂDO A EMPRESA: ------------.--

A CÂMÁRÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pe§§oa lurídica de Direito Público tnterno,
inscrita no CNPJ ne 07.629.520/0001-07 , com sede na Rua Cônego Nestor np 215 - Centro, SÃO BERNARDO - lrlÁ"
doravante denominada CONTRÁTÂNTE, neste ato, representada por, --------------------, residente e
domiciliado na cidade de -, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para
celebrar com a empresa: -----------------------------------; Inscritâ no CNPJr -----------------, estabelecida ---------
-----------------------, neste ato representada pelo -------------------------- RG: CPF: ------

residente e domiciliado na Rua dorâvante denominada
CONTRÁTADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta obieto do PP ne --------------------, e

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne '---'---- e da ATA DE RECISTRO DE PREÇOS NR. _que se regerá
pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusuLA PRIMEIRÁ - DO OBIETO O pre§ente CONTRATO tem por ba§e legat o PROCESSO ADMINISTRATM
Ns ----------------------- - CPL-CMSB, tendo por obreto --------. Integram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada Conforme preceituar o artigo
55 inciso Xl de únculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, a proposta do licitante
vencedor.

CUIUSULA SEGUNDÁ . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do obieto contratual é de : ------------ (
.), que inclui os tributot encargos, frete ou despesas de qualquer nâtureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúUSULA TERCEIRA. Dos REcURsos FINÂNCEIRos
Dos TERMOS DE REFERÊNCIA: Ás despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

cúsuLA euÂRTA - Dos AcRÉsrMos E supREssôEs
A CONTRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conFatuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 25% fvinte e cinco) porcento dovalor
inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1e daLeiA.666/93.

cúusuLÂ euINTA - Do pRÂzo DEvrcÊNcrA
o presente contrato entrará em vigor na dâta de sua assinatura ê findâr-se-á no dia --.-.--- / --.---- /--------, podendo
ser prorrogado, após manifestâção das partes envolüdas, mediante Termo Adiüvo, conforme artigo 57, inciso l, da
Lei nP 8.666/93, e suas alteraçôes.

cúusuLÂ sExrÁ - DÂ FrscAlrzÁçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretâria de -----..-------------- que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário àregularização da falta do íornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

cúusuLA sÉTtMA - Do PÂGÂMENTo
O pagamento será efetuado após apresentaÉo da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está deúdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 [trinta) dias
contados da data do atesto.

*
I
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PARríGRÁFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATÂDÀ mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATÂDÂ do Banco --------------, Agênciâ ------------ Conta corrente ---
----------, uma vez satisfeitas as condições estâbelecidas neste Contrato.

PÁRÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentaçâo fiscal será motivo de correçâo por
parte da CONTRÁTÀ"DA e haverá, em decorrência suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PARÁGRÂFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATÂDÁ deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativã de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso Xlll da
obrigação da contratâda de manter, durante toda execução do conüato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualincação exigidas na licitaÉo.

PÂRÁcRÁFo oUARTo - Â coNrRÁTÁNTF nâo pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por moüvo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

cúusulÁ oÍTÁvÂ - Do REÁJU§ÍE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado duralte o prazo de sua ügência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

cúusuLA NoNA - DAs oBRIcAçÕEs DÁ CoNTRÂTANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
bl Designar um servidor da S€cretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execuçâo do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inúolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a

regularizaçâo das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escritâ da
CONTRATADÀ informações adicionais, para dirimir duúdas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medida§ convenientes;
e) Receber o obieto do contrato na forma do aÊ 73, inciso II, alíneas a e b da LeiA,666/93

cúusulÁ DÉctMÂ. DAs oBRIcACÕEs DA CoNTRÁTÂDA
0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou 0rdem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Âdministração, em
estrita observância a sua proposta e ao Ânexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da pre§tação do
serviço para represenú-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos neces§ários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execuÉo do fornecimento, e a secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 11:30h a§ 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir íielmente o estaL,elecido nâs clausulâ§ e condições do presente contrato e de §eus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legi§laçào em vigor para
períeita execução do contrato;
0 Ârcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistâs, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros correspondentes;
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g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem ücio§, defeitos ou incorreções resultantes da execuÉo.

cúsut.l DÉcnfi pnruglRÂ - o,as pENALtnADEs

O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a BB.

PARÁGRÂFO PRIMERO - O atraso injustiÍicado no cumprimento do obieto deste Conkato sujeitará a
CoNTRATADÁ" à multa de mora co(espondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PÁRÁGRÁFO SEGUNDO - Além da multâ indicâda no parágrafo anterior, a CONTRÂTANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicarà CONTRATADÁ" rahiÉtese de inexecução total ou parcial do Contrato, âs seguintes sançôesi

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre ovalor do Contrato;
c) Suspensâo temporária de participação em licitaÉo e impedimento de contratar com â

administraÉo, por prazo não superior a 02 {dois) anos;
d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a AdminisEação Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a','c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com
a prevista na alínea "b".

PAR]íGRÁFO TERCEIRO - Após a aplicaçâo de qualquer penalidadeserá feita comunicaçâo escíta à CONTRATADA
e publicada no jornal oficial do Muricipio, Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e multa de mora,

cIJísULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste conkato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão desG Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimênto irregular de cláusulas contratuais, especincãções, proietos e prazos;

cl - a lenüdão do seu cumprimento,levando a CoNTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra do serviço oudo forneçimento, nos pÍazos
estipulados;
d) - o atraso iniusüÍicado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaÉo do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicaÉo à
CONTRÂTANTE;

0 - a subconhatação total ou parcial do s€u ob,eto, a associaÉo da CONTRÁTADA com
outrem, a sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
não admitidas no editál e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizaÍ a sua execuÉo, assim como as Câmara Municipal;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas nâ formâ do § 1e do arL
67 desta Lei Federal ie A.666/93;
iJ - a decretâÉo ou a instauração de insolvência civil;
i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRÂTADA;
k) - a alteraÉo social ou a modincação da nnalidade ou dâ estrutura da CONTRATADÀ
que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esá subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no proc€sso administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da COI{TRÁTAI{TE, compras, acarretando modiÍicação do valor
inicial do conhato além do limite permitido no § 1s do art 65 destâ lei;
n) - a suspensão de sua execução, porordem escrita da COI{TRATAI.ITE, por prazo superior
a 120 (cento e vintel dias, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem

ü!,
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intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigãtorio de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a CONTRATADÀ nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deyidos pela CONTRATANE
decorrentes dos íornecimentos já recebidos salvo em cáso de calamidade pública, gmve
perturbação da ordem interna ou guera, assegurado a CONTRATADA o direito de optâr
pelâ suspensâo do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situaçáo;

PARr{GRÂFO PRIMEÍRO - Os casos de rescisâo contratual serâo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa

pmiiCneFO SECUUDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a] determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haia conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cúsuLÂ DÉctMA TERCE|RÁ - Do RECEBiMENTo Dos sERvtços
Os serviços deverâo ser executados conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentiárias, parte
integrante deste.

PAR/íGRAFO PRIMEIRO - O ob,eto do contrato será recebido conÍorme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que nâo satisÍizerem as condiFes citadas aa proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATADÂ, para serem corrigidos, denko do prazo estabelecidos entre as partes;

PÁRríGRAFO SEGUNDO - A critério da Câmara Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art 87 da l-ei o" A.666/93i

cúsuLA DÉcrMA eurNTÂ - DAs ALTERÁçôES
Este contrato poderá ser alterado, com as dêüdas justificativas, no caso preüsto no arL da Lei n' 8.666/93.

cúusulA DÉclMA sExrA - DA puBLIcÂcÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura a CONTRÁTANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

cúusuLA sÉTIMA - Do FoRo
o foro da comarca de sÃo BERNARDO no Estâdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estârem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavÍado em 3 (trêsl vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÃo BERNARDo(MA),

CÂMARÂ MUNtcIPAL DE sÃo BERNARDo
CONTRATANTE

CNPI: --------------------
CONTRÁTADA
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TESTEMUNHÂS:
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