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TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA:

DATA: z9 dejaneiro de 2021 - HORAS: lo:oo

PROCESSO ADMIMSTRÂTM No 2o2ro2oo4- CPL/CMSB/MÂ
CONVTIE N. o oo2l2o2t

A CÂMARA MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO, localizada à Rua Cônego Nestor no 21s - Centro - São
Bernardo - MA, através do Presidente toma púbüco para conhecimento dos interessados que realizará
Iicitação na modalidade COIWTIE para Contratação de empresa para fomecimento de Material Gráfico
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 tei Federal no 8.666193, e
legislação pertinente. A CPL receberá a DOCUMENTAÇAO e PROPOSTA até âs 1o:oo hs do dia z9 de
janeiro de zozr em seu endereço supracitado, em ato público, atendidas as especificações e formaüdades
dos anexos que seguem:

r - OBIETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Conú:atação de empresa para forrrecimento de
Material de Gnáfico ;rara 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 administraüvos com encaminhamento para análise da
CONTRATADA;

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O contrato a ser Íirmado entre as partes terá ügência até 3r de dezembro de 2021, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual peíodo, a critério da contratante.
z.z - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 - FORMA DE PAGAMENTO:
3.r - O pagamento seú efetuado através de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e

atestada pelo Setor competente.

4. FASE DE HABILTTAÇÃO - E}WELOPE NO. 01:

4.r - Os proponentes deverão apr€sentar para a Fase de Habilitação, em original ou por processo de
cópias já deüdamente autenticados em cartório competente, ou reconhecido pela Comissão Permanente
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empÍesa indiúdual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente Íegstrado, em se tratando de
sociedades comerciais e Inscrição do Ato consdrutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
c) Decreto de autorização, em se tÍatando de empresa ou sociedade estrangeiÍa em funcionamento no pais, e
ato d€ regisÍo ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atiüdade
assim o exigir;

4.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABATHISTA
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a) Prova de inscrição no CadastÍo Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadasÍo de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compaúvel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apÍesentação de certidiio unificada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Gera1 da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) poÍ elas
administrados, inclusive os preúdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N' 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularidade para com a Fazer.da Estadual, mediante apresentação de Certidilo Negúva de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra equivalente, na
forma da Lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenü Munícipal, mediante apÍesentação de Cenidao Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazeflda, do domicilio ou sede do proponente, ou ouúa
equivalente, na forma da ki;

f) Prova de regularidade relaúva ao Fundo de Garanúa por Tempo de Serviços FGTS, através da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situação regulaÍ no cumprimento dos encargos sociais instituídos por L€i.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
ceÍidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A dâ Consolidação das tcis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de maío de 1943.

h) As microempresas e empÍesas de pequeno poÍte deveriio apreseÍrtar toda a documentação exigida paru
efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declârada vencedora e haja alguma restrição
quanto à regula dade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o pÍoponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis poÍ igual período a
c'jteio ü Administração P'(tblica, para ÍegalaÍlzaçeo da docümentaçâo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais ceÍidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

j) A não regularização da documentação no pÍazo acima previsto, impücará em decadência do direito à

contratação, sem prejuizo das sançÕes previstas no art. 8l da Lei 8.666 de21 de junho de 1993, sendo
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinamra
do conrato, ou revogar a licitação.

4.3. DAQUALMCAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRÂ:
a) certidão negatíva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurÍdica .

5- DA PARTICIPÂÇÃO DE MICROEMPRESA C BMPRESA DE PEQUENO PORTE.
5.r - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentâr
toda a documentação eúgida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nor21/2oo6.

5.2 - Havendo alguma restrição na comprova@o da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual peíodo, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positilas com efeito de certidão negativa.

I
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S.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preústo no §ro do Art. 4q, da lN e3lzoo6,
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 licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.4 - 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 alé ro%(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

5.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 d^ LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte
fomra:

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 seú 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, dal,C t2\l2oo6, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 10 e 20 do Art.44 daLC rzg/zoo6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de eqúvalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequmo porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ ro e zo do Art. 44 da I-C rz3/zoo6, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contrataSo nos termos preüstos no caput do Art. 44 da l-C rz3/zoo6, o objeto
licitado seú adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art.44 da LC t23l2oo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não üver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

ó - PROPOSTAS DB PREçOS - ENVELOPE No. 02!

ITEM ESPEFICICAÇÃO TIND QUANT.
VALOR

T]ND.
VAI,OR
TOTAL

01 Barmer I ,20x80cm UND 40 65,33 2.613,33

02

Blocos de rascuúo para anotações - audiências
ou seminários, em papel branco, com capa em
papel 2009 - tamanho 12x17, com 25 folhas,
corn impressão em preto e brasão marca d'agua
colorido

BLOCO 50 13,17

03 Capa de processo f/v 30ú0 ap-I80 M I LTIEI RO I 1) OO 72 00

04 Carimbos automáticos tam. 20 LJNI) 20 3 5,00 700,00

05 UND t0 )q 70 297 
"00

06 Cataz zi3 UND I 100 ? o?? 1?

I

6s8.r3 
]

Carimbos cornuns

I
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2.750.00

valor total dos Pr.odutos: R$: 24.$9,oo (setenta e quatro mi] cento e trinta e nove reais).

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

6.2 - CRrÉRIOS DE JULGAMENTO - O julgamento e classifica@o das propostâs, serão avaliados em
função do MENOR PREÇO POR ruEM, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificações anteriormente descritas e que consignar o MENOR PREÇO POR ITEM.

07 Cartaz formato 2 UND 1,53 1.533,33

08 Cartaz impressão laser 45 x 30 cm - unidade UND 600 2 ó0 1.560,00

09 Cartilha colorid4 com 20 paginas UND 1.000 2,70 2.700,00

l0 Convite cerimonial UND 1.000 2,67 2.666,67

ll ('onvite papel cuchê 60 kg UND 1000 3,30 3.300.00

12 Convite para sessão especial UND 1000 )qÁ 2.960,00

l:i Crachiás impresso papel 60 kg UND 1000 3 93 1Slt',t1

t4
Encadernação capa dura, na cor preta com
escrita ern dourada, na frente e lateral do liwo,
de l0l ate 200 folhas.

UND 500 8,83 4.4t6,67

Í5
Encademação capa dura, na cor preta com
escrita em dourada, na frente e lateral do liwo,
de 50 ate 100 folhas.

UND 550

l6 Envelope saco padronizado UND 1.200 2,45 2.940,00

17

Envelope timbrado policromra
ll4x229mm poder legislativo
câmara são Bemardo ma

tarnanho
municipal UND 1000 2,42 2.416,67

I8
Envelope timbrado
200x280mm poder
câmara

policromia
legislativo

tamanho
municipal 5.000 )5R 12.916,67

l9 l-aixas digital meno UNID 40 7 5,00 3.000,00

Folder f 8, policromia - milheiro UND l0 483,33 4 833.33

2t Formulário de recibo BLOCO 100 13,17 1.3 16,67

22 Minidoors rnetro quadrado UND 50 19,50 975,00

23 Outdoors 3x9 27 metro UND l0 488,33 4.883,33

24 Panfleto fl6 5 267,33 1.336,67

25 Panfleto formato 4 5 414,00 2.070.00

26
Papel oficio timbrado 90 g - tamanho a4 com
impressão do brasão no cabeçalho colorido e a
escrita em preto

1,43 1.433,33

27 Requerimento da presidência - policromia 4x4 UND 1000 1,93 l.933,33

500

20

I

MILHEIRO
MILHEIRO

IJND 
| 

,oo,

I

1000

UND

I
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Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art. 45, paúgrafo segundo da [,ei
8.666/%.

6.3 - FORMA DE EIÁBORAÇÃO DAS PROPOSTAS:
a). As pmpostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das ücitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
rasuras, ressahas ou entreünhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por extenso, 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 local dos serviços e outros previstos neste instrumento, com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

7- DOS RECIIRSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as nornas preústas nos incisos, alíneas e
paúgrafos do art. 1o9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8 - DA§ PENALIDADES
8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos adigos 8r "caput", 86 e 87,
da Lei Federal n'8,666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

8.1.1 - Multa de o,S% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a
o5(cinco) dias após a solicitação da CMSB, após será considerado inexecução contratual;

8.r.2 - Multa de b% (cinco por cento) sobre o valor do conlrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de swpensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de or (um) ano;

8.1.3 - 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 contratar com a
Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

8.2 - Independentemente das multas preústas, a Administração municipal podeÉ, garantida a defesa
prévia, apücar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspersão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não zuperior a oz (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para ücitar 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, motivos para a rescisão do contrato os arrolados no art. 78 da I€i
8.6661%.

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, qua-ndo 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 ORçAMBNTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da dotação
orçamentária:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
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01.031.0020.2107.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVrÇOS ADMTNTSTRATTVOS DA CÀMARA
MLNICIPAL.
339030-000 - Material de Consumo

.ro - DISPOSIÇÕES FINAIS3
ro.r - Os proponentes para participarem desta licitação, 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
previstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das Propostas, que
conüverem preços excessivos, e/ou manifestamente inexeqúveis, serão declaradas INABILIADAS e/ou
DESCIÁSSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

1o.3 - O contrato administrativo derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 7 e seguintes da l,ei Federal n' 8.666/93, em sua atual redação.

ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses preüstas 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 IIABILmAÇÃO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, deüdamente lacrados, contendo a seguinte indicação
na parte extema (exemplo):

CÂIIIÂRÂ MI,]NICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CONVTIE No. ooz/zozr, para Fomecimento de material Permanente para a Câmara
Municipal de São Bernardo/Md com enceramento às ro:oo horas do dia z9 dejaneiro de zozr.

ENVELOPE No. r "DOCUMENTAÇÃO", quando for documentação e

E}n/ELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

ro.6 - Os envelopes no 1e 2 contendo respectivamente a "Documentação e Proposta de Preços" deverão
ser entregues no Setor de Licitações, Rua Cônego Nestor no 215 , na cidade de São Bemardo, Estado do
Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até às ro:oo horas do dia o9 de março de zozre
abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos representantes das
empresas licitantes presentes às ro: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 teú efeito de recurso (Art. 4r, paragrafo ro. e zo. da Lei
8.6661%).

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatório, bem como Recurso Administrativo, serâ
aceito por via "fax ou e-mail", e somente será considerado válido se for entregue em original e
protocolado no setor de protocolo da Câmara Municipal de São Bemardo, no endereço Comissão
Permanente de Licitação - CPI" Rua Cônego Nestor no 2rS , nesta Cidade, aos cuidados da Comissão
Municipal de ücitações.

1o.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente 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 critérios.

II
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ro.ro - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer consultas, pedidas, ou reclamações
relativas ao Conüte que não tenham sido formuladas por escrito e deüdamente protocoladas, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ 20 do Art. 41 da Lei no 8.666/93.

ro.11 - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Conüte.
ro.12 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas às demais firmas que tenham
adquirido o presente Conúte.
u -12 - Integm o presente Edital, como se nele esüvessem transcritos, a Minuta do Contrato.

Câmara Municipal de São Bernardo/MÁ" aos zo de janeiro de zozr.

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

CoNTRATO Ns -----/----
pRADM: Ns_/__ CPL_CMSB/MA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CETEBRÁM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
cÂITeRa uuNIcIpAL DE SÃo BERNARDO . MA.

Aos -==--.-._/- /- de um lado a Empresa situada
inscrita no CNPJ sob o no doravânte denominada simplêsmente

"CoNTRATADA" e do outro Iado a CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo BERNARD0 - MÀ situada Rua cônego
Nestor nq 215, Centro - São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o no
06.125.389/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor resldente e

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

-/- 

tudo de acordo com a Lei Federal
no 8.666 de 21 de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.8A3/94, o qual será regido pelas Cláusulas
seguintes:

cúUsUTÁ PRIMEIRA - Do oBJEIo
O presente confato tem por base legal o processo Administrativo nq

referente ao Convite tendo por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material
gráfico para a Câmara Municipal de São Bernardo/MA. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à

CONTRATANTE, Os fornecimento constantes do Edital, do qual a CoNTRATADA foi vencedora; Integram o
presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital, seus anexos e a Proposta da Contratáda.
Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitâção ou têrmo que a dispensou
ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitânte vencedor.

CúUSULA SEGUNDA - DA E(ECUçAo Do CoNTRATo
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 nq _ - CPLi

CúUSULA ,ImCENA 
- DO VALOR

A CONTRATANTE pagará à C0NTRATADA mediante nota fiscal, tendo o presente confato
valor de ----------

cúUsUIÁ QUARTA - Do REAJU§IE
Em caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estabelecidos

pelo Governo Federal.

cúusulÁ eUNTA - Dos AcRÉscIMos ou supRESsÕEs
Além do que estabelêce o CONVITE, fica a licitánte obrigada a aceitár nas mesmas

condições contratuait o aumento ou a reduÉo da quantidade contratada até 250Á do valororiginal.

CúUSULA sExTA _ DA DoTAçÃo oRçAII{ENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta da seguinte Dotação:

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
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01.031.0020.2107.0000 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMTNISTRATIVOS DA
339030-000 - Material de Consumo

€úUsUtA SÉflItA - DA vINcUlÁÇÃo: o presente contrato vincula-se ao edital de
coNvTTE N.e _ e à proposta da CONTRATÂDA.

cúusulÁ onAvA - DA VIGÊNCIA Do GoNTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de ------ C--- -- ) meses, podendo
o mesmo ür 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 l, da Lei ne 8.666/93

cúusuul NoNA - DA FtscALIzAçÃo: A fiscalização 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 previstas deste
instrumento

cúusulÁ DÉcrMA- DAs oBRTGAçôES DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e nscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e Íiscalização

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

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

escrita da C0NTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos

omissos;
d) fu decisões e providências que ultrapassarem as competências, do

representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cLÁUsUTÂ DÉCIMA PRIMEIRA _ DAS oBRIGAçÔES DA CONTRATADA
CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
0rdem 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 legislação em vigor
para perfeita execução do conüato;

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

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas nos artiSos 81 a 88 da Lei
Federal n" 8.666/93.

PARÁGRÁ-FO PRIMERO - O atraso in.iustificado no cumprimento do obieto deste
Conffato sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,37o (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10olo (dez por cento).

PARíGRAFO SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial do Contrato, as se8uintes sanções:

a) Advertêncla,
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b) Multa de 10 7o (dez por cento) 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 (doisJ anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou conratar com a Administraçào

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas t'a", íc" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alÍnea "b".
PARÂGRÂFO TERCEIRO - Após a aplicaÉo de qualquer penalidade será feita

comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
Iegal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DÉCIMÂ TERCEIRA - DA REscIsÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisâo, com as

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

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

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

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CoNTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação nào
admitidas no edital e no conEato;

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

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

Legislativa;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q

do art. 67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instâuraÉo de insolvência civil;
i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificaÉo da finalidade ou da estrutura da

C0NTRATADÀ que prejudique a execução do conüato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera adminis[ativa 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 § 1q 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 públic4 grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstat assegurado a CONTRATADA" 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 (novental dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos .já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o dirêito de optár pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação.

PA&íGRAFO PRIII'EIRO - os casos de rescisão contratuâl serâo formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditorio e a ampla defesa.
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panÁcnafo sncuNDo - A rescisão dêste contrato poderá ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

enumerados nas alíneas â'a 'i'desta cláusula;
b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a CONTRÂTANTE;
c) Iudicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA - DAs coMUNICAçÕEs

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.

DÉCIMA QUINTA. DAs ALTERÂçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no

arÍ. da Lei n" 8.666/93.

DÉCIMÂ sExTA - 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 contlãtadas assinam este

instrumento de Contrato de Fomecimento, em 03 (três) üas de igpal teor e form4 que vai tâmbém assinado
porduas testemunhas a tudo presente

SÃO BERNARDO.MÂ EM

Contratante Contratada
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MoDELo DE DncraneçÃo

orcraneçÃo rM cuMpRrMENTo Ao Drsposm No INCISo)o(xrII Do
ART. 7(, DA CONSTITAIÇÃO TEDERÂL

Ref.: CONVTIE NR. oozlzozr

Prezado Senhor,

(nome rla emnresa) CNPJ no
sediada em (endereco corrDleto) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portadoda) da Carteira de Idenüdade no

e do CPF no DECIÁRÁ, para fins do disposto no inciso
V do art. zT da I-ei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

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

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

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente idenüÍicado)
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DECIÁXÂÇÃO DE INEXISIÉNCIA DE FÂTOS

SUPERVENTENTES TMPBDITMS On narrr,rreçÃO

Ref.: CONITIE NF. oo2l2o2t

Prezado Senhor,

emnresa) CNPJ no
sediada em íendereco por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Idenüdade no

e do CPF no DECIÁ-RÂ sob as penas da Lei, nos termos
do § zo, do art. 32, da tei no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impeditivo de sua habiüta@o na licitação em epígrafe.

....................-(.....),.-*- de de zozr.

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


