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EDTTAL DE LtCtTAgAO

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO. ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 021/201 9

PREGAO PRESENC]AL NC OO8/2019.

L"i 10.52012002, Lei Complementar no. 1ZgtZOO6, Lei
Complement ar ne. 1 47 lZOl 4, aplicando-se subsidiariamente no
que couber a Lei 8.666/19g3 e suas alterag6es e demais
leg islag6es correlatas.

Contratagao de empresa especializada para Aquisigio de 01
(um) vefculo, para atender as necessidaaei Oi CAmara
Municipal de Coelho Neto.

Menor Prego Por ITEM

Empreitada Por Prego UNITARIO

LOCAL DA SESSAO PI'BLICA
Pr6dio da Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, na sala da
ComissSo Permanente de Licitagio - CpL Situado i praga
GetUlio Vargas, s/n, Bairro Centro, COELHO NETO/MA.

DATA DE ABERTURA 04 de Outubro de 2019

08:00 hs (Oito horas)

TNFORMAQ6ES COMPLEMENTARES

o edital e seus anexos est6o i disposigio dos interessados no pr6dio da Comissao permanente
de.Licitagdo, situado A.Praga Get0rio Vargas, S/N, centro, coELHo NETO-MA;;; rroririo oas
08h00min (oito horas) As 12:0ohs (doze hioras) onde poderio ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tam"anno n+, ztO *
297mm,75 glmz, ultra branco, junto ao setor de Licitagio do'municipio,'ieferente ao clsto de
reprodugSo.

AfENQAOT Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocat6rio e seus anexos, a fim de
evitar a pr6tica das condutas previstas no art. 70 da Lei nc 10.520/2002, que poder6 acarretar na
aplicagio das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuizo ids muftas pierirtar 

";nedital e no contrato e das demais cominag6es legais. -

CAMARA MUNICIPAL DE coEtHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CNpJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones: (98)3473-1262 / 1308

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E.maiI:



1'1' A GoMlssAo PERMANENTE DE LtctrAgAo Do MuNtcipro DE coELHo NETo, EsrADo DouRnRruHAo, designada por.Rortariipuuricaaa no Di6ri;dtuial oo Municipio,_torna priblico paraconhecimento dos interessados que realizar6 licitagao 
' 
na 

'rn'ooatioaoe- 
iiiidAii,' na sua formaPRESENOIAL, doripo MENOR PREgo, 

"or lrlg"r;.tl p"i iieur, nas condigoes descritas nos subitensque seguem e conforme descrito neste Edital e seus anexos.

1.2. PROCESSOADMTNTSTRATTVO: o21t2o1s

1.3. PREGAOPRESENCTAL:008/2019
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ORGAO:

CAMARA MUNICIPAT DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CNPJ: 06.779.540/0001-00 / Tetefones: (98)3473-1262 / 1308 

'',
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcn@bol.com.br

1.5. DATA:04t10t20't9

1'6. HoRARo LlMlrE PARA REoEBIMENTo E rNrcro DA ABERTURA Dos ENVELopEScoNrENDo PRoPosrA coMERclAL E DocuMENros Di HAeLreiA5, ijdoiiisi5iro Horas)

1.7,. . .A 
licitagio reger-se-a pelas disposig6es da Lei Federal nc 1 0.520/2002, a Lei Federal ns g.666/1 9g3,e da Lei complementar na 12312006 modifilada peta comptem int^i ultzol4 e demais normas pertinentesir esp6cie.

?'1'.o presente PregSo tem por objeto, Contratagio de-empresa especializada para Aquisigio de 01(um) vefculo, para atendei as necessldades aa cama?a Munlclpal de coetho Neto, conformedetalhamento que consta do Termo de Referdncia (Anexo t1, parte integrante deste Edital.

2'2: A quantidade indicada no Termo de Referdncia (Anexo l) 6 apenas estimativa de consumo e serisolicitada de acordo com as necessidades do 6rgio soticitantL, iooe,ioo ser utilizada no iodo ou em parte.

3'1 Po-der6o participar deste Pregao, os interessados que tenham ramo de atividade compativel com oobjeto licitado.

3.2. Nio poderio participar, direta ou indiretamente, desta licitagio:

a) Pessoa flsica ou juridica que estejam cumprindo sangio de suspensio de licitar com aAdministragSo P0blica ou que tenha participado ou que participe ae pessoalurruica puniaa na formadeste subitem;

b) Pessoa ffsica ou juridica declarada. iniddnea para licitar ou contratar com a Administrag6o
Ptiblica, ou tenha participado como proprietSrio, s6cio, dirigente ou cotista de pessoa juridica punida
na forma deste subitem, enquanto perdurarem os moti'vosleterminantes oa pinici; du at6 qu" s"j"promovida a reabilitagio;

c) 
. 
Empresas qu-e tenham. s6cios, gerentes ou respons6veis t6cnicos que sejam servidores oudirigentes de 6rgdo ou entidade da Administragio p[blica Municipal;

d) Empresas que se encontrem em processo de dissolugdo, fusio, cis6o ou incorporag6o;
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e) lntegrantes de um mesmo grupo econ6mico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
s6cios ou represontantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnol6gicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que nio agem representando inleresse ejon6mico
em comum;

f) sociedades empresirias estrangeiras nio autorizadas a funcionar no pals;

g) Cons6rcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigio.

4.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos
envelopes n"01 e 02:

a) Tratando-se de representante legal (s6cio, propriet6rio, dirigente ou assemelhado): Requerimento
do Empresdrio, Estatuto, Contrato Social em vigor ou de quilquer outro documento que comprove
sua capacidade de representante legal, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigag6es em decorrdncia de tal inv'estidura;

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procurag6o, p0blico ou particular (Anexo lll), no qual
constem poderes especfficos para formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de
sua interposigio e praticar todos os demais atos pertinentes;

b.1) Procuragdo por instrumento particular dever6 estar com firma da assinatura devidamente
reconhecida em cart6rio competente, acompanhada de c6pia do documento que comprove os
poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na atinea ,'a";

b.2) Ser6o acatadas as Procurag6es redigidas de lorma Gen6rica, desde que na sua redag6o conste
obrigatoriamente poderes para participar de licitagio, processos licitat6rios ou outras elpress6es
afins; e

b.3) Na hip6tese de 16o constar prazo de validade nas PROCURAQOES apresentadas, o Pregoeiro
aceitar6 como v6lidas as expedidas at6 365 (trezentos e sessenta e clnco) dias imediatamente
anteriores i data da sess6o.

c) C6pia da C6dula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante
(legal ou procurador) da empresa interessada.

d) A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o regime
dilerenciado e favorecido_em licitag6es concedido pela Lei Complementar n;129t2006, modificada
PgEl"l Complementar 14712014, dever6 apresentar DECLARAQIO, SOA AS PENAS DA LEt, DE
oUE GUMPRE os REoulslTos LEGAIS PARA oUALtFtcAgAo coMo MtcRoEMpRESA oU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme estabelecido no Art. 13, $ 2c do Decreto Federal no
8.538, de 06 de outubro de 2015, (ANEXO V-Modelo da Declaragio de Microempresa e Empresa
De Pequeno Porte). A Declaragdo deverA ser acompanhada de documento que comprove o referido
enquadramento, podendo ser a comprovagSo de inscrigio no SIMPLES NAGIONAL, extraido do site
oficial da Secretaria da Receita Federal OU Certidio expedida pela Junta Comercial do domicilio da
sede da licitante, emltlda g0 (noventa) dlas consecutivos de anteceddncia da data prevista para
apresentagdo das propostas ou outro documento equivalente. O Pregoeiro poder5 ainda, se achar
necess6rio, fazer dilig6ncia para apuragio da veracidade das informag6es apresentadas.

d.l) A licitante que nio apresentar a documentag6o conforme disposto na alinea d, ou apresentar
qualquer outro documento diferente do exigido na referida alinea, decaird do direito de
posteriormente se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, perdendo
automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar 123I2OOO (em nenhuma
hip6tese serA aceito outro documento equivalente diferente do solicitado).

CAMARA MUNIctPAt DE coEtHo NETo.MA \
Rua Rio Branco, s/Nc - centro / coelho Neto-MA / CEP 65.620-000 / CNPJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones: lggl3473-L262 | 1lo8 \

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-malll
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e) Declaragio 
9e 

qY9 a licitante cump.rg ptenamente os requisitos de habilitagio, em atendimento ao
disposto no artigo 4o, inciso Vll da lei federal 10.520 de 17 de julho de eooz, dontorme modelo noAnexo lV deste edital, sendo permitido ao representante tegal no atio ao crlJenciamento tazer adeclaragdo de pr6prio punho.

f) Declaragio que a licitante nio possui em seu quadro societ6rio servidor pgblico na ativa, ouempregado de empresa ptiblica ou de sociedade de economia mista, confornie: modelo no Anexovilr.

4'2. Os documentos necess5rios ao credenciamento deverio ser apresentados em original ou c6piapreviamente autenticada. por cart6rio competente ou por servidor da Central oJ iicitagao, sendo que neste
0ltimo caso, dever6 o licitante apresentar-se no prazo estabetecido no item g.tz deste idital.

4.3. A nio apresentagio.ou a incorregio insandv.elde quaisquer dos documentos de credenciamento que
n6o sejam aqueles referido no item 4.1 Letra "d" do.Edital,'impedir6 a licitante ae-parti"ipar aa rase'Je
lances, de negociar pregos, de declarar a inlengAo de inteipor recurso, enfim, de rlpresentar a licitante
durante a sessdo p0blica do Preg6o, mas em neniruma hip6tele excluira a licitanie oo ciirtlme.

4.3.1. Na aus6ncia do credenciamento, serio mantidos os valores apresentados na proposta
escrita, para efeito de ordenagio das propostas e apuragio do menor prego.

4'4. Nio serA admitida a participagio de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

4.5. Os documentos de credenciamento ser6o conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessao publica realizada.

4'6.. A documentagdo apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hip6tese ser6 aproveitada para
qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do iepresentante da licitante.

4.7. As licitantes que apresentarem documentagSo no original, os mesmos nio ser6o devolvidos e ficar6o
retidos para serem anexados oportunamente ao processolicitat6rio em epigrafe.

5.1. A Proposta de Pregos e os Documentos de Habilitagio deverio ser apresentados no local, dia e hora
acima mencionados' em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho
e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.9 01 . PROPOSTA DE PRE9OS
PREGAO PRESENCIAL N9. OO8/201F CPL
RAZAO SOCTAL E ENDERE9O DO PROPONENTE

ENVELOPE N.e 02- DOCUMENTOS DE HAB|L|TA9AO
PREGAO PRESENCTAL N9. OO8/201$ CPL
RAZAO SOCTAL E ENDERE9O DO PROPONENTE

5.2. Nio ser6 admitida a entrega de apenas um envelope.

5.3. Nio serio consideradas propostas apresentadas por internet ou fac-simile.

5.4.. Ap6s a. extrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, ser6
rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.

5.5. Os envelopes deverio conter, obrigatoriamente, a documentagio apresentada em conformidade com o
que preceitua o caputdo artigo 32 da lei federal 9.666/99 e alterag6es.

\ \/-\ \.t\
Rua Rio Branco, S/No - Centro / coelho Neto-MA / cEP 65,620-000 / cNpJ: 06.779.540/fi)01-00 / Telefones: (98)3473-125 2 I L308 \ s \

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcntobol.com.br \ l
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5'6. Nio serao aceitos protocolos de entrega- ou solicitagio de documentos em substituig6o aos
documentos requeridos no presente Editale seui Anexos

9.1. A Proposla de Pregos deverd ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado dalicitante, em l[ngua portuguesa, salvo quanto is express6es t6cnicas de uso correnie, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legai
do licitante proponente, com o seguinte conte[do:

a) N0mero do Pregio, razio social do proponente, n0mero do CNpJ/MF, enderego completo,
telefone, fax e enderego eletrdnico (e-mait), este rihimo se houver, para contato, b", aoro dados
banc6rios tais como: nome e n[mero do Banco, agdncia e conta corrente para fins de pagamento;

b) Nome completo do responsivel pela asslnatura do contrato, n0meros do GpF e Gartetra de
ldentldade e cargo na empresa;

c) Descrigio detalhada do objeto da presente ticitagSo, em conformidade com as especificag6es
constantes do Termo de Refer6ncia (Anexo l), com a indicagdo da unidade, quantidade e marca; 

'

d) Proposta de pregos com indicagdo do prego unitArio e total de cada item, em algarismo, e valor
totalem algarismo e por extenso, em Real (Rg), com no miximo dois algarismos a[6s 

" 
,irgul", i6inclufdos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para o toinecimento'Ao oO;et6 aesie

Pregio;

e) Prazo de validade da proposta: n6o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessio de
abertura dos Envelopes;

f) Prazo de entrega: conforme especificado no Termo de Refer6ncia;

g) Local para entrega: conforme especificado no Termo de Refer6ncia;

6.2. Nos pregos ofertados deverdo jd estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos,
encargos' tributos, transporte, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenci6rias e
outros necess6rios ao cumprimento integral do objeto deste pregio.

6.2.1. A inadimpldncia da licitante, com refer6ncia aos encargos estabelecidos no item anterior, n6o
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municifio, nem poderd onerar o objeto deste
Pregio, raz6o pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vincuto de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Administragio Municipai.

6.2.2: Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, ser6o
considerados como. inclusos nos pr6gos, ainda que nio tenham causado a desclassificagio Ja
proposta por prego inexequfvel. Nestes casos, a Administragdo nio deferir6 pedidos de acr6scimo,
devendo a licitante vencedora fornecer o objeto licitado sem 6nus adicionais.

6.3. Em nenhuma hip6tese poderi ser alterado o conte0do da proposta escrita, seja com relagio a prego,
pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificagio dos termos originais, ressaklda ailenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterag6es essas que ser6o ivaliadas pelo pregoeiro.

6.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de m6-f6, e que n6o afete o conte0do ou a
idoneidade da proposta n6o ser6 causa de desclassificagio.

6.1.'!. O Pregoeiro poderi corrigir quaisquer erros de soma e/ou multipticagao, com base no valor
unitArio.

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA -\
Rua Rlo Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CNpJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones: (9813473_1262 / 13OB 1.
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6.5. Caso os prazos de validade da proposta e de entrega do objeto licitado sejam omitidos na Proposta de
Pregos, o pregoeiro entender6 como sendo iguais aos previstos no Termo de Referdncia.

6.6. A cotagao e os lances verbais apresentados e levados em consideragio para efeito de julgamento
ser6o da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, n6o lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteragio, seja para mais ou para menos.

6.7. N6o se considerar6 qualquer oferta de vantagem n6o prevista neste Pregio, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

6.8. Nio se admitiri proposta que apresentar pregos global ou unitArio, simb6licos, irris6rios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e sal6rios de mercado acrescido dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais/equipamentos/vefculos/produtos/m6veis/m6quinas de propriedade
da pr6pria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou i totalidade da remuneragAo.

6.9. N6o se admitir6 proposta que apresentar alternativa de pregos.

6.10. Os pregos propostos serio fixos e irreajust6veis.

6.11. Ap6s a apresentagio da proposta n6o caberA desistOncia, salvo por motivo justo decorrente de fatos
supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.

6.12. O licitante que nio manliver sua PropostaficarA sujeito is penalidades estabelecidas no item 16.1
deste Edital;

6.13. Apresentar uma via da proposta de pregos em arquivo eletr6nico (CD, DVD, PEN DRIVE, ETC.)
gravado em Excel (arquivo xls), da Proposta de Pregos com a finalidade de dar maior celeridade ao
julgamento do certame. O n6o atendimento a esta exigdncia n6o ser6 motivo para desclassificagio de
proposta.

7.1. O crit6rio de aceitabilidade dos pregos ofertados ser6 o de compatibilidade com os pregos referenciais,
previamente obtidos atrav6s de pesquisa de pregos praticados no mercado.

7.2. Nio serdo aceitos valores ofertados acima dos aferidos pela administragflo, sendo considerados como
pregos de mercado os constantes das pesquisas de pregos previamente realizadas.

7.2.1. O pregoeiro poder6, a seu crit6rio, diligenciar, realizando pesquisas de pregos, casa haja
divergEncia dos pregos ofertados pelas licitantes com os estimados pela administragio.

7.3. N6o ser6o aceitos valores manifestadamente inexequlveis. Para comprovar a exequibilidade dos
valores ofertados e para assegurar e proteger a administragio, o pregoeiro desta sessio utilizar6 os
seguintes crit6rios:

7.3.1. O Pregoeiro poder6 a qualquer momento solicitar is licitantes a composigio de pregos
unitArios do objeto licitado, bem como os demais esclarecimentos que julgar necess6rio.

7.3.2. O Pregoeiro poder6 a qualquer momento ainda, solicitar is licitantes a apresentagSo de
contratos celebrados com a administragSo p0blica com os mesmos pregos apresentados em suas
propostas e lances.

8.1. Poderi o (a) Pregoeiro (a) solicitar amostras ds licitantes(s) classilicadas provisoriamente em primeiro
lugar como crit6rio de aceitabilidade da proposta (art.40, inc. Xlda Leine 10.520/02), referente aos itens do
objeto desta licitagdo e a apresentagSo de folders, prospectos e outros materiais que lacilitem a

CATURNN MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Cenrro / Coelho Neto-MA / CEP 65.620-000 / CNPJ: 06.779.5rt0/0001-00 / Telefones: (98)3473-1262 /

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall:
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objeto licitado ofertado, para verificagao das caracteristicas, no perlodo de 03 (tr6s) dias [teis a contar dadata da solicitagio.

8.2.- o julgamento das amostras serd realizado por uma equipe t6cnica do setor solicitante, utilizando
cril6rios objetivos previamente definidos no Termo de Refer6ncia.

8.2.1. A 6rea t6cnica, se entender necess6rio, poderd solicitar maior quantidade de amostras para
realizagio de testes.

8'3' os crit6rios para julgamento das amostras apresentadas deverio ser objetivos e estario definidos noTermo de Refer6ncia, sendo vedado ao Pregoeiro da sessio delinir eites crit6rios e proceder aojulgamento.

q.4..9 resultado do julgamento das amostras dever6 ser encaminhado ao pregoeiro por meio de parecer
devidamente assinado pela equipe que procedeu ao julgamento.

8.5. Ser6 marcada nova sessio para apresentagio do parecer das amostras para as licitantes, e o mesmo
ser6 oportunamente anexado aos autos do processo.

8.6. Ap6s o resultado do teste da amostra, se amostra for aprovada, o pregoeiro dever6 proceder d aberturado envelope de habilitagdo somente desse licitante. Se a 
"rosira 

for reprovada no teste realizado, aproposta dever6 ser desclassificada e o pregoeiro dever6 examinar a oferta r"guinte na ordem de
classificagSo, conforme o disposto no art. 40,'inc. xvl da Lei ne 1o.s2oto2.

9.1. Antes de passar ao exame da documentagio de habilitagio da licitante detentora da proposta
classificada com o melo.r prego depois de encerrida a etapa competitiva, o ir"go"iio fooer6 consultar,para verificar o eventual descumprimento de condig6es de pahicipagao, os seguintei r"OiJtror,

9.1.1. SICAF para consultar restrigdo

caoPublica.isfl:

contratar Administragao P0blica

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas - CEIS, mantido peta Controladoria-Geral daUniio (www.oortaldatransparencia.oov.brlceis) 
;

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenag6es Cfveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de J ustiga tunntw.cnj jus.brl'mpro6

9.2. A consulta aos cadastros acima ser6 realizada em nome da empresa licitante e tamb6m de seu s6cio
majorit6rio,.por.forga do artigo 12 da Lei n0.8.429, de 1992, que prev6, aentie as r"nto". impostas ao
lesponsAvel pela pr6tica de ato de improbidade administrativa, d proiUigao de contraiar com o poder
P0blico, inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio hajoritario;

9.2.1. Constatada a existdncia de sangio, o Pregoeiro excluir5 sumariamente do certame a licitante, por
falta de condigio de participagio;

9.3. As licitantes, inclu.sive, as Microempresas e Empresas de Pequeno porte, deverio apresentar a
Documentagdo de HabilitagSo em 01 (uma) via, no Envelope no 02, devidamente fechado e rubricado nofecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.1, observada tamb6m a norma estabelecida no
subitem 5.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes i:

9.3.1. HabllltagSo Juridica, que serii comprovada mediante a apresentagio da
seguinte documentagSo:

CAMARA MUNICIPAI DE coEtHo NETo.MA
RuaRioBranco,S/Ne-Centro/CoethoNeto-MA/CEp65.620-000/CNPJ:06.779.540/0001-00/TelefonestlgeF4T3-L262lt
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a) No caso de empres6rio individual: inscrigio no Registro P(blico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI:ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de
seus administradores;

c) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagSo dos seus
administradores;

d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa[s: decreto de
autorizagao.

9.3.2. Regularldade FIscal, Soclal e Trabalhlsta, gue ser{ comprovada medlante a
apresentagSo dos seguintes documentos:

a) Prova de lnscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual (SINTEGRA), relativo i sede
ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previddncia Social, mediante
apresentagSo da:

c.1) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a
Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
cr6ditos tribut6rios federais e i Dfvida Ativa da Uni6o (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos i Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nq 1.751,
de 0211012014, do Secret6rio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
mediante a apresentagio da:

d.l) Certiddo Negativa de D6bitos Fiscais;

d.2) Certidio Negativa de lnscrigio de D6bitos na Divida Ativa.

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicflio ou sede da licitante,
mediante a apresentagdo da:

e.l) Certiddo Negativa de D6bitos Fiscais;

e.2) Certidio Negativa de lnscrigio de D6bitos na Dlvida Ativa.

f) Prova de situagio regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, atrav6s de
apresentag6o do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

g) Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagio da CertidSo Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDT.

9.3.3. QualificagSo Econ6mico-Financeira, que serd comprovada
apresentagio dos segulntes documentos:

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA '\
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9.3.3.1. BALANQO PATRIMONIAL e demonstrag6es cont6beis do riltimo exerclcio social, j6

exiglveis e apreientados na lorma da lel, que comprovem a boa situagio financeira da

licitinte, vedada a sua substituigio por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser

atualizados por fndices oficiais quando encerrados h6 mais de 03 (tr6s) meses da data de

apresentagio da proposta. O balango patrimonial dever6 estar assinado por contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade.

a) Ser6o considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstrag6es contibeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Di6rio Oficialou;

a.2) Publicados em jornalde grande circulag6o ou;

a.3) Por c6pia do Livro Dl6rio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

Oomicftio da empresa, na forma da tnstrugio Normativa ne 11, de 05 de dezembro de

2013, do Departamento de Registro Empresarial e lntegragio ' DREI, acompanhada

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento;

a.4) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante e acompanhado

obrigatoiiamente dos Termos de Abertura e de Encerramento {o Livro Di6rio, conforme

disp"osto nos artigos t.ieO, Par6gralo Unico,'1.181, Par6grafo Unico e 1.184, $20 da lei

10.406/2002.

b) As empresas constituldas no exerclcio em curso ou com menos de um exercicio deverio' 
apresentar c6pia do balango de abertura ou c6pia do livro diSrio contendo o balango de

abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

c) A comprovagio de boa situagio financeira da empresa licitante ser6 demonstrada' 
atrav6s de inOices financeiros utilizando-se as f6rmulas abaixo, cujo resultado dever6

estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

(LG) Liquidez Geral: lgualou malor que 1 (um)

UO== Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

(LC) Llquidez Corrente: lgual ou maior que 1 (um)

uc=@Passivo Circulante

(SG) Solv6ncia Geral: lgual ou maior que 1 (um)
Ativo Total

SG=

9.3.3.2. Certidio Negativa de Fal6ncia
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor

v

d) O licitante que apresentar lndices econ6micos inferiores a 1 (um) em qualquer dos lndices de

f-iqJiA.z Geral, 
'Solv6ncia 

Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar. que possui capital
rihiro ou pairim6nlo liquldo equivalente alOo/o (dez por cento) do valor total estimado da

contratagio;

e) Na hip6tese de alteragio do Capital Social, ap6s a realizagio do Balango Patrimonial, a

licitanie dever{ apresentar documentagdo de alteragio do Capital Social, devidamente

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado;

CAMARA MUNICIPAT DE COETHO NETO.MA
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excedente a 90 (noventa) dias de anteced6ncia da data de apresentagio da proposta de

prego, quando nio vier expresso o prazo de validade.

9.3.4. A Quatiflcagao T6cnlca dos ticitantes dever6 ser comprovada atrav6s de:

a) Atestado fornecido por pessoa juridica de dlrelto ptibllco ou privado, comprovando
que a llcitante lorneceu ou fornece bens ou materlals compatlvels com o obleto
deste Preg6o. O atestado dever6 ser lmpresso em papel timbrado do emitente,

constando-seu CNPJ e enderego completo, devendo ser asslnado por seus s6clos'
diretores, admlnistradores, procuradores, gerentes ou servldor responsdvel, com
expressa lndlcagio de seu nome completo e cargo/fung6o;

b) Os atestados apresentados que nio cumprlrem o disposto no sub item 9.3.4 alinea
"a" nEio serio aceltos, flcando a licltante inabilitada.

9.3.5. Alvar6 de funcionamento, expedido pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante,

dentro do prazo de validade.

9.3.6. Declarag6es para habilitagio:

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7o da Constituig6o Federal: Declaragio

assinada pelo representante legal da licitante de que esti cumprindo o disposto no.inciso

XXXlll do artigo 7c da ConstituigEo Federal, na forma da Lei nq 9.854/99, conforme modelo no

Anexo Vl.

b) Declarag6o de inexistpncia de fatos supervenientes impeditivos de habilitagio, na forma do $
Z; do artigo S Z da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante,

conforme modelo no Anexo Vll.

c) Declaragio que a licitante expressa de total concordAncia com os Termos do Edital,' 
assinadi pelo representante legaldo licitante, conforme modelo no Anexo !X.

g.4. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necess6rios i
habilitag6o.

9.5. A documentagio apresentada para fins de habilitagio farA parte dos autos do Processo Administrativo

e n6o ser6 devolvida i licitante.

9.6. O numero do Cadastro Nacional da Pessoa Jurtdica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de

Prego e da Habilitag6o dever6 ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vaifornecer o objeto da

presente licitag6o, com excegao da:

a) Gertidio Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de d6bitos relativos ao INSS e

do Certificado di Regularidade do FGTS, que poderdo ser da sede da pessoa juridica;

b) Certidio de Fal6ncia/concordata/recuperagio judicial e da Certidio Conjunta (!e_01!ya

ou Positiva com Efeitos de Negativa) de D6bitos Relativos a Tributos Federais e i Divida

Ativa da Uniio, expedida pela Secreiaria da Receita Federal, que deverio ser da sede da

pessoa juridica;

c) Se a licitante for a matriz e a entregadora do objeto 
" !!!!"!, 

os documentos deverio ser

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os

documentos citados acima que em raz6o da centralizagSo e certidSo conjunta deverio ser

apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerdo todas as suas filiais'

9.7. As declarag6es e outros documentos julgados necess6rios i habilitag6o, produzidos peto. prhio
licitante, deverSo conter data, identificagao e assinatura do titular da empresa ou do seu representante leg\
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g.8. Nio serio aceitos "protocolos de entrega' ou 'solicitagio de documentos" em substituigio aos

documentos requeridos no presente Edital.

9.9. Nao serSo aceitos documentos que contenham qualquer tipo de rasura.

g.10. Serio admitidas somente c6pias legfveis. As ilegiveis nio serio acatadas e consideradas como n6o

apresentadas

g.11. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar

necess6rio 6 tiver drividas sobre as c6pias apresentadas, mesmo que estas estejam autenticadas em

cart6rio ou por servidor da administrag6o ptiblica.

9.12. Vlsando a agilidade dos trabathos llcitat6rios lnformamos que a(s) licltante(s) que prelender
(em) autenticagSo-6e documentos vla Comlssio de Llcltagio, o faga at6 02 (dols) dlas antes da data

de abertura ai ltcitagfio, no local previsto no preimbulo deste edltal, no hor6rlo das 08:00h (olto

horas) is 12:00hs (doze horas), sendo neste caso, obrlgado a apresentagSo dos orlglnals para

confronto.

10.1. Declarada a abertura da sessdo pelo Pregoeiro, ap6s o recebimento dos envelopes e da

documentag6o de credenciamento n6o ser6o mais admitidos novos proponentes.

10.2. As licitantes deverSo entregar os Envelopes no 1 e ne 2, sendo que o Envelope contendo os

Documentos de Habilitagio serio rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes

credenciados das licitantes.

10.3. Ap6s o ordenamento das propostas na ordem crescente de prego e a verificagio sum6ria de sua

conformidade, ser6o selecionados para a fase de lances os licitantes que tenham apresentado propostas

em valores superiores em at6 'lOo/o (dez por cento), relativamente i de menor prego.

10.4. Quando nio forem identificadas, no mlnimo, 03 (tr6s) propostas escritas com pregos em conformidade

com o definido no item anterior, o Pregoeiro selecionard as melhores propostas subsequentes, at6 o
maximo de 0S (tr6s), para que seus autores participem dos lances, quaisquer que sejam os pregos

oferecidos nas propoitas escritas, conforme o disposto no artigo 40, inciso lX da leifederal 10.52012002.

10.5. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de pregos escritas e proclamadas, o

desempate serA decidido por-sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de apresentagio

dos lances.

10.6. Verificando-se discordincia entre o prego unitario e o total do item, prevalecer6 o primeiro, sendo

corrigido o prego total. Ocorrendo divergEncia entre os valores num6ricos e os por extenso' predominario

os tiltimos, independentemente de consulta i licitante'

10.2. O Pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances, poderA definir o percentual o.u valor minimo de

diferenga entie os iances e lempo m6ximo para sua formulagio. A definigio tomada pelo Pregoeiro devera

constar em ata.

10.8. Os licitantes selecionados ser6o convidados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a

partir do autor da proposta selecionada de maior Pre9or em ordem decrescente de valor, observadas as

seguintes normas estabelecidas no artigo 4c, inciso lX da leifederal 1O.52O|2OO2.

a) os lances ser6o verbais e anotados pela Equipe de Apoio, devendo o licitante somente

oferecer lance inferior ao 0ltimo lance ofertado;

CAMARA MUNICIPAL DE COETHO NETO.MA
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b) nio serio aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
primeiro;

c) a desistOncia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicar6 a
exclusio do licitante da etapa de lances e na manutengAo do riltimo prego por ele ofertado,
para efeito de ordenagio das propostas;

d) quando os licitantes n6o manifestarem mais interesse em apresentar lances, ser5
encerrada a respectiva fase;

e) N6o serio admitidos lances que n6o sejam ofertados conforme o disposto na allnea "a'
para simples efeito de registro.

10.9. N6o poder6 haver desist6ncia dos lances ofertados.

10.10. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa al6 5h (cinco por cento) acima do menor lance, serio consideradas empatadas com a
primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de classificagio, uma na falta da
outra, para lazer uma 0nica e (ltima oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.

10.10.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta de menor prego nio ter sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.11. Ap6s a fase de lances, ser6 encerrada a etapa competitiva e ordenadas is ofertas, exclusivamente
pelo crit6rio de menor lance, por item.

10.12. Concluida a ordenag6o final das Proposlas de Pregos, o Pregoeiro examinar6 a aceitabilidade
daquela com menor prego, quanto ao objeto e valor, podendo proceder a negociag6o com o representante
para obter melhores condig6es para a Administragio e decidindo motivadamente a respeito.

10,12.1- DA NEGOCIA$AO. O Pregoeiro poder6 negociar diretamente com a licitante detentora da
proposta de menor prego, no sentido de que seja obtido o melhor prego, quando:

10.12.1.1- se n6o houver lances verbais e o menor prego estiver em desacordo com o estimado
pela Municfpio para o fornecimenlo;

10.12.1.2- mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenagSo das ofertas e exame, quanto
ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, da
de menor prego;

10.12.1.3- se n6o for aceita a proposta escrita de menor prego;

10.12.1.4- se a licitante detentora do menor prego desatender is exig6ncias habilitat6rias.

a) Na ocorr6ncia das situag6es previstas nos subitens 10.12.1.3 e 10.12.1.4 ser6 examinada a
oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida i habilitagio da licitante que tiver formulado tal
proposta, na ordem de classificagio, e assim sucessivamente, at6 a apuragio de uma que atenda
is condig6es deste Edital;

b) Na hip6tese da al[nea anterior, o Pregoeiro poderd negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido o melhor prego.

10.12.1.5-E sempre permitido ao Pregoeiro negociar os pregos e condig6es da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administragdo, nio podendo, por6m, alterar o objeto ou
condig6es de classificagdo e habilitagio;
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10.12.1.& A negociagio ser6 realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

10.13. Caso seja desclassificada a Proposta de menor prego, o Pregoeiro examinar6 as ofertas

subsequentes, ni ordem crescente de prego, at6 a apuragio de uma Proposta que atenda a todas as

exig6ncias constantes deste Edital.

10.14. No caso de desclassificagio de todas as propostas participantes ou inabilitadas todas as licitantes, o
pregoeiro poder6 convocar ai licitantes para apresentarem novas propostas, 

- 
nova documentag6o

esc6imadas das causas de sua desclassilicagdo ou inabilitagio, no prazo de at6 08 (oito) dias fteis,

conforme previsto no art. 48, S3o, podendo o pregoeiro reduzir este prazo para 0S(cinco) dias uteis visando

dar mais celeridade ao certam-e, desde que faga devidamente iustificado na ata da sessio.

10.15. Aceito o prego final ofertado, o Pregoeiro proceder6 i abertura do envelope ne 02, contendo a

documentag6o da licitante cuja proposta foi aieita, para verificar suas condig6es habilitat6rias, consoante is
exig6ncias deste Edital.

10.16. Constatado o atendimento das exigdncias habilitat6rias, a licitante ser6 declarada vencedora'

10.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item.9, ou os apresentar

em desacordo com o estabelecido neste E'dital ou com irregularidades, ser6 inabilitada, sem prejufzo de

aplicag6o de sang6es caso haja m6 fri do licitante, ressalvada a hip6tese legal prevista no item 10.18.

10.18. As microempresas e empresas de pequeno porte deverio apresentar toda a documentagio exigida

para tins de comprovagflo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigio.

10.18.1. Havendo alguma restrigio na comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista, ser6

assegurado o prazo Oe OS lcinco) dias 0teis, cujo termo inicial corresponder6 ao momento em que a

propJnente for declarada'vencedora do certame, prorrogAveis por igual perlodo, a crit6rio da

Administragao, para a regularizagSo da documentagio, pagamento ou.parcelamento do d6bito, e

emiss6o de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidio negativa.

10.18.2. A n6o regularizagio da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicarA na

decad6ncia do direito Oe nao ser preterido na hip6tese de contratagSo administraliva. Neste caso,

ser6 facultado i Administragfio convocar as iicitantes remanescentes, ocasiSo em que ser6

assegurado o exercfcio do dir6ito de prefer6ncia As demais microempresas e empresas de pequeno

porteicujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 10.10.

10.18.3, Na hip6tese da n6o contratagio de microempresa e empresa de.pequeno porte, o objeto

licitado poderi ser registrado em favoida proposta originalmente classificada em primeiro tugar.

10.19. Se a melhor oferta nio for aceitivel ou se a licitante desatender is exig6ncias habilitat6rias' o
pregoeiro examinar6 a oferta subsequente de menor prego, negociarA e decidir6 sobre a sua aceitabilidade'

", 
j. .a.o positivo, verificari as condig6es de habilitagio e assim sucessivamente, at6 a apuragdo de uma

pioposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora'

10.20. Gaso tenha ocorrido lance/negociagio, a proposta de pregos, ajustada ao prego final, dever6 ser

protocolada na Comiss6o permanentJ de Licitagio, no prazo de at6 48 (quarenta e oito) horas' contado da

lavratura da ata.

10.21. Se nio houver interposigio de recurso por parte das licitantes presentes, o.Pregoeiro proceder6 i
Adjudicagio do objeto ao vencedor logo ap6s a apresentagdo da Proposta de Prego indicada no item '10.20.

10.22. Decididos os Recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de

Despesa homologar6 o resultado da Licitagdo.

10.23. SerSo desclassilicadas as propostas que:
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a) N6o atenderem is exigEncias deste Edital e ds especificag6es e exigdncias contidas no Termo
de Refer6ncia;

b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou deleitos capazes de dificultar o julgamento;

c) Ofertarem pregos excessivos ou pregos manifestamente inexequiveis;

d) Apresentarem prego unit6rio ou total superior ao valor estabelecido pela Administragio.

e) Nio apresentarem a marca do produto ofertado, ou apresentarem alternAncia de marcas, no
item que incidir a falha;

10.24. Caso entenda que o prego 6 inexequfvel o Pregoeiro dever6, antes de desclassificar a oferta,
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu prego, sendo admitidos os
seguintes crit6rios estabelecidos por este ato convocat6rio descrito abaixo, conforme disposto no item 07
deste edital:

a) planilha de custos elaborada pelo pr6prio licitante sujeita a exame pela Administragio;

b) contrato, ainda que em execugSo, com pregos semelhantes.

10.25. O licitante que ofertar prego considerado inexequlvel pelo Pregoeiro e que n6o demonstre
posteriormente sua exequibilidade se sujeita irs penalidades administrativas pela n6o manutengdo da
proposta.

10.26. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poder6 reabrir a licitagio convocando sessSo ptiblica para

dar continuidade ao certame.

10.27. Da reuniio lavrar-se-6 ata circunstanciada, na qual ser6o registradas as ocorr6ncias relevantes e
que, ao final, ser6 assinada pelo Pregoeiro, membro da equipe de apoio e os proponentes que estiverem
presentes at6 o encerramento do certame. Caso algum licitante se ausente da sessSo antes da lavratura da
ata do certame ou se recuse a assinar a mesma, este estar6 concordando automaticamente com todas as
ocorr6ncias registradas na supracitada ata, decaindo do direito de qualquer manifestagio posterior. A
aus$ncia de assinaturas de qualquer licitante n6o tornari irregular e n6o invalidar6, sobre nenhuma
hip6tese, o certame licitat6rio em epigrafe.

11.1. At6 02 (dois) dias 0teis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa llsica
ou jurfdica poder6 pedir esclarecimentos ou impugnar o ato convocat6rio deste Preg6o, sendo que tais
pedidos, tanto os de esclarecimento como os de impugnag6es, deverio ser manifestados por escrito,
devendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2' (segunda) via, no Pr6dio da Prefeitura
Municipal de Coelho Neto-MA, na sala da Comissio Permanente de Licitagio - CPL Situado i Praga Get0lio
Vargas, s/n, Bairro Gentro, COELHO NETO/MA, no horiirio das 08h00min (oito horas) is 12:00hs (doze

horas).

11.1.1. Caber6 ao Pregoeiro decidir sobre a petigio no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.1.2. Em hip6tese alguma serSo aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como tamb6m
pedidos ou consultas formuladas via e-mail;

11.1.3. Os esclarecimentos As consulentes serio comunicados a todos os demais interessados que

tenham adquirido o presente Edital.
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a) acolhida a petigio contra o ato convocat6rio, se o edital for corrigido e a corregio implicar em
alteragio da proposta.

11.3. A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicar6
na plena aceitagio, por parte dos interessados, das condig6es nele estabelecidas.
11.4. As impugnag6es protocoladas intempestivamente ser6o desconsideradas.

12.1. Dos atos da administragSo decorrentes da aplicagio deste Edital, cabem:

12.1.1. Recurso administrativo no prazo de 03 (tr6s) dias 0teis, a contar da intimagio do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

l- anulagdo ou revogagio da licitagio;

ll- proclamagio do resultado da licitagio;

12.1.2. RepresentagSo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagio da decis6o relacionada com o
objeto da licitagio ou do contrato, de que n6o caiba recurso hier6rquico, nos termos do artigo 109,
inciso ll, da Lei nc 8.666i93;

12.2. Dojulgamento das propostas e habilitagdo caber6 apenas um recurso, antes da adjudicagio.

12.3. O recurso serA dirigido ao Presidente da Comissio Permanente de Licitagio por interm6dio da que
praticou o ato recorrido, a qual, se nio a reconsiderar no prazo de 03 (tr6s) dias 0teis, o encaminhar6 ao
Presidente da Comissio Permanente de Licitagdo.

12.4. Declarado o vencedor, o Pregoeiro concederlprazo dentro da sessio para que os licitantes presentes
e credenciados na forma deste Edital possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intengdo de
recurso.

12.5. A aus6ncia do licitante credenciado na sessio caracterizari sua renUncia ao direito de recorrer.

12.6. Nio havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro proceder6 i adjudicagio do objeto ao licitante
vencedor.

12.7. Havendo manifestagdo da inteng6o de recurso, o Pregoeiro:

12.7.1. Resumir6 a motivagSo, ordenando o registro em ata;

12.7.2. Proceder6 a leitura do resumo da motivagio lavrada na ata;

12.7.3. Consultar6 o recorrente sobre o interesse em oferecer raz6es de recurso por escrito,
concedendo, nesse casot o prazo de 03 (tr6s) dias 0teis;

12.7.4. Esclarecer6 a data de inlcio da contagem do prazo, quando os autos n6o lorem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;

12.7.5. Se houver interesse na apresentagio de raz6es de recursos, informar6 aos demais
presentes, que ter6o o mesmo prazo para apresentar contrarraz6es, correndo o prazo na sequ6ncia
daquele concedido ao recorrente;

12.7.6. Registrar6, na ata, o dia e hora que vencem
contrarraz6es de recurso, informando aos presentes;

os prazos de apresentagio de raz6es e

\ \
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12.7.7. Alertar6 aos presentes, se entender necess6rio, para os efeitos juridicos dos recursos
meramente protelat6rios e as penalidades previstas para o caso;

12.8. O acolhimento do recurso implicar6 a invalidagdo apenas dos atos insuscetlveis de aproveitamento.

12.9. Os memoriais dos recursos e contrarraz6es deverSo, obrigatoriamente, dar entrada no setor de
protocolo da no Pr6dio da Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, na sala da Comissio Permanente de
Licitagio - CPL Situado i Praga Get(lio Vargas, s/n, Bairro Centro, COELHO NETO/MA, no hor6rio das
08h00min (oito horas) ds'12:00hs (doze horas). Em nenhuma hip6tese os memoriais de recursos ou
contrarraz6es serio recebidos diretamente pelo Pregoeiro ou por qualquer outro setor, que nio o setor de
protocolos desta Prefeitura.

12.10. Os autos do processo permanecerio com vista lranqueada aos interessados, no Pr6dio da Prefeitura
Municipal de Coelho Neto-MA, na sala da Comissio Permanente de Licitagio - CPL Situado i Praga Get0lio
Vargas, s/n, Bairro Centro, COELHO NETO/MA, durante os dias 0teis, das 08h00min (oito horas) irs
12:00hs (doze horas).

13.1. O objeto deste Pregio ser6 adjudicado pelo Pregoeiro e encaminhado a autoridade competente
para a homologagSo, salvo quando houver rocurso, hip6tese em que julgados os recursos, autoridade
competente adjudicar6 e homologard o objeto da licitagdo ao licitante vencedor.

13.2. Ap6s a homologagio da licitagdo, a licitante vencedora serA convocada para assinar o contrato, no
prazo m6ximo de 05 (cinco) dias 0teis, a contar do recebimento da convocagio e nas condig6es
estabelecidas neste Edilal e seus Anexos.

13.2.1, A convocagio das vencedoras, assim como qualquer comunicagio entre as partes a
respeito do presente Contrato produzirA efeitos legais se processada por publicagio na imprensa
oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro meio de registro, nio sendo
consideradas comunicag6es verbais.

133. E facultada a CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, quando a convocada n6o comparecer no
prazo estipulado no subitem 13.2, n6o apresentar situagio regular no ato da assinatura do contrato ou,
ainda, recusar-se a assini-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagSo, sem prejulzo da aplicagio das sang6es cab[veis.

13.4. O prazo de convocagio poder6 ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela COMISSAO
PERMANENTE DE L|CTTAQAO.

14.1. As despesas decorrentes da presente licitagio correrio por conta dos recursos especfficos,
classificados conlorme abaixo:

Fonte de Recursos: Pr6prios
6rgdo: Poder Legislativo
Unidade Orgament6ria: CAmara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e ManutengSo da Cimara Municipal
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 .0'1 .01 .01 .031 .0010.1030.0000
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15.1. Os fornecedores vencedores do certame, ap6s homologagio do resultado estario obrigados a retirar
a celebrar os Contratos (Anexo X), nas condig6es estabelelidas neste Edital, observaao 6 prazo ae oS
(cinco) dias fteis, a contar da data de recebimento da notificagdo conforme o disposto no item .1g.2.

15.1.1. O prazo da convocagio poder6 ser prorrogado uma vez, por igual perlodo, quando sollcitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

-motivo 
justificado e aceito pela

Administragio.

15.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficidrio em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penaiidades legalmente
estabelecidas no item 16.1 deste Edital.

15.3. A contratagdo com os fornecedores vencedores do certame ser6 formalizada pelo 6rgdo interessado,
por interm6dio de Contrato Administrativo (Anexo X) que deverA ser celebrado no prazo de validade da
Proposta apresentada.

15.3.1. o Contrato Administrativo poder6 ser substituldo por outros instrumentos h6beis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorizagio de compra, conforme a forma de
entrega do objeto licitado.

'!5.4. O contrato, que obedecer6 is condig6es estabelecidas neste edital (conforme minuta constante no
Anexo X), estari vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante
vencedora em cumprir todas as obrigag6es e condig6es de fornecimento e/ou serviios especificadas neste
Editale seus Anexos.

15.5. A licitante contratada dever6 manter todas as condig6es de habilitagSo e qualificag6o durante todo operiodo de vigGncia do contrato, podendo a administragio a seu crit6rio e a qiatquei momento solicitar
documentos que comprovem a manutengio das condig6es supracitadas

15.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora deste certame, fario
parte integrante do contrato, independente de transcrigio.

15.7. O contrato poder6 serrescindido a qualquer tempo, pela Contratante, independentemente de qualquer
notiflcagio ou interpelagdo judicial desde que a Contratada deixe de cumprir com qualquer das Cldusulas
do Contrato, al6m de ficar sujeita is penalidades previstas na Lei no 8.666/99 e no edital desta licitag6o.

15.8. Ocorrendo desequilfbrio econOmico-financeiro do contrato, a Administragio poder6 restabelecer a
relagSo pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, allnea d, da Lei ne 8.6e6/d3, mediante comprovag6o
documental e requerimento expresso do contratado.

15.9. O fornecedor que vier a ser contratado ficar6 obrigado a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
os acr6scimos ou supress6es que se fizerem necess6rio, al6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor iniciai
atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execugao do Contrato, toda
documentagSo de habilitagio exigida na licitagio.

15.10. O fornecedor dever6 entregar o objeto licitado no local indicado, rigorosamente dentro dos prazos
estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as elpecificag6es t6cnicas eiigid"s
neste Edital por meio do termo de referdncia, bem como com as condig6es qde constim de sua proposta.

lI:11.. O pagamento ser6 efetuado em at6 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega do objeto
licitado, mediante apresentagdo das notas fiscais el-etr6nicas, atestadas pelo setor competente oo 6rgio
contratante acompanhada da Autorizagio de Fornecimento, por meio de ordem banc6ria emitida em noln"do contratado, para cr6dito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas is
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo o fornecedor, na oportunidade, comprovar
com a Receita Federal, com a Previdr0ncia Social, com o Fundo de Garantia Sobie o f"rpo O"
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com a Justiga do Trabalho apresentando Certid6es Negativas ou positivas com efeito de negativa emitida
por estes 6rgios.

15.1 1 .1. Nio serio efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagio de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpl6ncia contratual.

15.11.2. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de tftulo, sob pena
de aplicagSo das sang6es previstas neste instrumento e indenizagio pelos danos decorrentes.

15.11.3. Nenhum pagamento ser6 efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situagio
irregular perante a Previddncia Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Servigo (FGTS), a
Receita Federal e a Justiga do Trabalho, conforme o disposto no item 15.1 1.

15.11.4. As Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da respectiva Autorizagio de Fornecimento.

16.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o instrumento contratual ou nio
mantiver a proposta apresentada, a sessio poder6 ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem
crescente de pregos para negociagio, sujeitando-se o proponente desistente As seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE COELHO NETO, pelo prazo de at6 05
(cinco) anos;

b) multa de 10o/" (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

16.2. O atraso injustificado na entrega do material sujeitarA a Contratada i aplicagio da seguinte multa de
mora:

a) multa morat6ria di6ria de 0,02o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de
Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a julzo da Administragio, at6 o limite
de 10% (dez por cento);

16.3. Al6m da multa aludida no item anterior, a Contratante poderi aplicar as seguintes sang6es i
Contratada, garantida a pr6via e ampla defesa, nas hip6teses de inexecugio total ou parcial do Contrato:

a) advertEncia escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) suspensio tempor6ria de participar em licitagio e impedimento de contratar com o MUNICIPIO
DE COELHO NETO, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos;

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio P0blica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig5o ou at6 que seja promovida a reabilitagio
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sangdes previstas nas alineas "a", "c" e "d" poderio ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alinea "b".

16.5. Caberi ao respons6vel pelo recebimento do objeto licitado propor a aplicagSo das penalidades
previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigio.

16.6. A Contratada estar6 sujeita i aplicagdo de sang6es administrativas, dentre outras hip6teses
quando:

CAMARA MUNICIPAL DE COETHO NETO.MA
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a) entregar o objeto licitado em desconlormidade com o especificado e aceito;

b) nio substituir, no prazo estipulado, o materialrecusado pela Contratante;

c) descumprir os prazos e condig6es previstas neste Pregio.

16.7. As multas deverSo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificagSo, em conta banc6ria a ser informada pelo Orgdo Participante.

16.8. O valor da multa poder6 ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amig6vel ou judicialmente.

16.9. A licitante que ensejar o retardamento da execugio do certame, nio mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugio do Contrato, comportar-se de modo inidOneo, fizer declaragSo falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito pr6vio da citagSo e da ampla defesa, ficar6 impedido de licitar e contratar com a
Administragio, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

17.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fario parte integrante
do Contrato, independentemente de transcrigio.

17.2. A participagSo neste Pregio implicari na aceitagio integral e irretrat5vel de suas normas e
observAncia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnagio e de recurso.

17.3. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitagSo, promover diligdncias e/ou solicitar parecer
t6cnico de pessoa integrante ou nio do quadro da Administragio Municipal, para esclarecer ou
complementar a instrugio do processo, vedada a inclusio posterior de documento ou inlormagio que
deveria constar originariamente da proposta/documentagio.

17.3.1. Nesse caso, a adjudicag6o somente ocorrer6 ap6s a conclusio da dilig6ncia promovida.

17.4. O Pregoeiro, no interesse da Administragio, poderA relevar omiss6es puramente formais observadas
na documenlagio e proposta, desde que nio contrariem a legislagdo vigente e ls normas estabelecidas por
este edital, e n6o comprometa a lisura da licitagio sendo possivel a promogio de diligdncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo. O desatendimento de exigdncias formais n6o
essenciais n5o importar6 no afastamento da licitante, desde que sejam possiveis as aferig6es das suas
qualilicag6es e a exata compreensio da sua proposta, durante a realizagio da sessio p0blica deste
Pregio.

17.5. No julgamento da habilitagio o Pregoeiro poder6 sanar erros ou falhas que nio alterem a substAncia
das propostas, dos documentos, e sua validade jurfdica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficScia para lins de habilitagio e ctassificagio.

17.6. A ComissSo Permanente de Licitagio - CPL, de offcio ou por DeterminagSo da Autoridade Superior,
poder6 revogar a presente licitagio por raz6es de interesse prlblico, derivado de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anul6-la por
ilegalidade, de offcio ou por provocagSo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.7. Ser6 observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregio:

a) a anulagdo do Pregdo induz i da contratagSo;
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17.8. As proponentes. sio respons6veis pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagio.

!I{: $_proponentes assumem todos os custos de preparagio e apresentagao de suas propostas e o
MUNlClPlo DE coELHO NETO, em nenhum caso, respons6vel por esses cuitos, independentemente da
condugSo ou do resultado do processo licitat6rio.

17.10. No interesse da Administragio, sem que caiba aos participantes qualquer reclamagio ou
ind.enizag6o, poder5 ser adiada a data da abertura desta licitagio e alteradas as condig6es do piesente
Edital.

17.11. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagio do
certame na data marcada, a sessio ser6 automaticamente transferida para o piimeiro Oia r:tn subsequente,
no mesmo hor6rio e local anteriormente estabelecido, desde que nio haja comunicagio do pregoeiro, em
contr6rio.

17.12. No caso de alteragSo deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de pregos e documentos de habilitagdo, este prazo ser6 reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragSo n6o afetar a formulagSo das propostas e os documentos de habilitag6o.

17.13. As normas disciplinadoras desta licitagSo serao interpretadas em favor da ampliagio da disputa,
re-sp.eitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que nio comprometam o interesse
priblico, a finalidade, a celeridade do procedimento e a seguranga da contratagio.

17.14. Aos casos omissos aplicar-se-6o as demais disposig6es constantes da Lei Federal nc 1o.52OlzoO2,
subsidiariamente da Lei Federal ne 8.666/1993 e todas as demais normas que regulamentam as licitag6es
no pals.

17.15. A abertura dos envelopes Proposta e Documentagdo serio sempre realizadas em sessao p(blica,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reuniio, que dever6 obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que form-ularem parecer t6cnico sobre ojulgamento deste Preg6o, seja com relagio As propostas ou i documentagio, e pelos representantes das
licitantes presentes.

17.16. Se nio houver.tempo suliciente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentagio em um
0nico momento, ou, ainda, se os trabalhos n5o puderem ser conilufdos e/ou surgirem duvidis que nio
possam ser dirimidas de imediato, os motivos ser6o consignados em Ata e a continuagao dar-se-6 em
Sessio com data definida na Ata da sessio ou publicada na Imprensa oficial, das quais as licitantes estar6o
aulomaticamente intimadas a comparecer. As licitantes que enviarem os enveiopes e nio se fizerem
presentes, ser6o convocadas pelos meios expressos neste edital.

17.16.1. Os envelopes n6o abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo pregoeiro e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficario em poder do Pregoeiro e sob Jua guard'a at6
nova reuniao oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

17.17. O resultado desta licitagio serA comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da
abertura, ou mediante publicagio na lmprensa Oficial.

17.18. Os envelopes contendo os documentos de habilitagio, n5o abertos e que ficaram sob a guarda do
Pregoeiro, ficario ir disposigSo para retirada no Este edital e seus anexos est6o i dispoiigao dos
interessados no Pr6dio da Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, na sala da Comissao peimanente de
Licitagio - CPL Situado ir Praga Get0lio Vargas, s/n, Bairro Centro, COELHO NETO/MA, no hor6rio das
08h00min (oito horas) is 12:00hs (doze horas) onde poderio ser consultados gratuitamenle ou obtidos
mediante a entrega deO2 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4,21ixZg7mm,75 g/m2, ultra
branco, junto ao setor de Licitagdo do municipio, referente ao custo de reprodugio. Enderego da 

-Comissio

CAMARA MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
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Permanente de Licitagio - CPL, at6 10 (dez) dias 0teis ap6s a publicagio do extrato do Contrato, ap6s o
que ser6o destrufdos pelo Pregoeiro.

17.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Comissio
Permanente de LicitagSo - CPL.

17.20. Em nenhuma hip6tese haver6 entrega de edital lora do horirio previsto neste edital e no aviso de
licitagio deste processo.

',7.20.1. As eventuais alterag6es e esclarecimentos aos termos do Edital ser6o repassados somente
aos adquirentes que procederem de acordo com o item seguinte.

17.21. Ao adquirir o Edital, o interessado deverd declarar o enderego e o e-mailem que receber6 notificagio
e ainda comunicar qualquer mudanga posterior, sob pena de reputar-se vAlida a notificagio encaminhada
ao enderego fornecido.

17.22. Sio partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo l - Termo de Refer6ncia
Anexo Il- Modelo de Proposta de Pregos
Anexo lll - Modelo de Carta de Credenciamento
Anexo lV - Modelo de Declaragio de Pleno Conhecimento e Atendimento irs Exig6ncias de
Habilitagio
Anexo V - Modelo de Declaragio de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou
Cooperativa enquadrada no art. 34, da Lei n. 't 1.488, de 2007;
Anexo Vl - Modelo de Declaragio de Cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art.7c da
Constituigio Federal de 1988.
Anexo Vll - Modelo de Declaragio de lnexist6ncia de Fatos Supervenientes lmpeditivos da
Habilitagio
Anexo Vlll - Modelo de Declaragio que a licitante n6o possui em seu quadro societ6rio servidor
p0blico na ativa, ou empregado de empresa p0blica ou de sociedade de economia mista;
Anexo lX - Modelo de Declaragio que a licitante expressa total concordAncia com os termos do
edital;
Anexo X - Minuta do Contrato.

CAMARA MUNICTPAL DE coELHo NETo.MA
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PREGAO PRESENCIAL Ng OO8/2019

ANEXO I

"TERMO DE hEFERENGIA'
1. OBJETO
1.1' contratagio de empresa especiallzad? para Aqulslgio de 0l (um) veiculo, para atender as
necessidades da CAmara Municipalde Coelho Neto/MA. -

1.1. o presente Termo de Refer6ncia visa detalhar a necessidade para atender as demandas deste
6rg6o.

2. JUSTIFICATIVA
2:1. 

.A solicitagio da Contratag5o de empresa especiatlzada para Aqulslgio de 0i (um) veicuto, para
atender as necessidades de manter o funcionamento de forma aceit6vei o setor administrativo'e osgabinetes dos vereadores da CAmara Municipal de Coelho Neto/MA.

3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. O procedimento licitat6rio a ser adotado obedeceri, integralmente, ao que estabelece as Lei Federal ne
8'666 de 21 .06.1 993 e 1 0.520 , de 17 .07 .2002, com suas alteiagoes e todas as demais normas e legistag6es
vigentes e aplic6veis ao presente termo.

4. ESPEC|FTCA9oES DETALHADAS DO VEiCULO

ITENS UND OUANT

01

CAHACTERISTICAS DO VEiCULO:
vErcuLo NOVO O. (ZERO) KM, COM
ESPECtF|CAQoES MINIMAS ABATXO: ANO
MODELO 201912019; ot (SETE)
LUGARES/ASSENTOS; MOTOR 1.8;
COMBUSTIVCT: GASOLINA ETANOL;
POTENCTA trllrutun: 106 cV; coR:
BRANCA, INCLUSIVE PARA.CHOQUES;
RODAS: ARO 15 OU 16; PNEUS COM NO
M[NtMo 185/60; AR coNDtctoNADo
ORIGINAL DE TASNICN; DIRESAO
HIDRAULICA COM REGULAGEM 

- 
DE

ALTURA; TRAVAS: ELETRICAS:
CAMBIO/TRANSMISSAO: AUTOMATICO;
VIDROS ELETHICOS; SISTEMA DE SOM
ORIGINAL DE TABRICR: COM RADIO
AM/FM, CD.PLAYER, BLUETOOTH, MP 3 E
ENTRADAS USB E AUX.IN. AIRBAG
DUPLO; SISTEMA DE FRETOS COM ABS,
EBD; ACESSoRTOS: ALEM DOS DE
sERtE, 0s (ctNco) TAPETES. OBS:
GARANTTA MiNtMA DE 01(UM) ANO
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

UNID 01

CAMARA MUNICIPAL DE coEtHo NETo.MA
RuaRioBranco,s/Ne-centro/coelhoNeto-MA/cEP55.520-mo/CNPJ:06.779,s40l0001-00/Telefones:(98)3473-1262/L3oB
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5. DO QUANTITATIVO

5.1. As quantidades previstas na tabela acima sio estimativas m6ximas para o periodo de validade do
Contrato, reservando-se i Gimara Munlclpal de Coelho Neto, o direito de adquirir em cada item o
quantitativo que julgar necess6rio, podendo ser parcial, integral ou at6 mesmo abster-se de adquirir
quaisquer itens especificados.

6. MODALTDADE DA L|CTTA9AO
6.1.A crit6rio da ComissSo Permanente de Licitagio (CPL).

7. DO CONTROLE E ALTERA9AO DE pREgOS
7.1. Durante a vig6ncia do contrato, os pregos contratados ser6o fixos e irreajust6veis, exceto nas
hip6teses, devidamente comprovadas na ocorrdncia de situagio prevista na alinea "d" do inciso ll do art. 65
da Lei nq. 8.666/93 ou de redugio dos pregos praticados no mercado;
7.2. Quando o prego inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego
praticado no mercado a CONTRATANTE convocar6 o CONTRATADO, visando i negociag6o para redugio
de pregos e sua adequagio ao praticado pelo mercado;
7.3. Frustrada a negociagio, o CONTRATADO ser6liberado do compromisso assumido;
7.4. Mesmo comprovada i ocorr6ncia de situagio prevista na allnea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei no.
8.666/93, a Administragio, se julgar conveniente, poderii optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar
outro processo licitat6rio.

8. DO PRAZO DE VTGENCN DO CONTRATO
8.1. O Contrato ter6 a vigdncia al6 3111212019, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste, podendo
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/9g e alterag6es.

09.DA SOLIC|TAQAO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA.
09.1. O vefculo deveri ser entregue conforme a necessidade da Cimara Municlpal de Coetho Neto,
mediante emissio da ordem de fornecimento;
09.2. O vefculo deveri ser entregue nos locais indicados nas ordens de fornecimento emitidas pela Cimara
Municipal de Goelho Neto;
09.3. O prazo m6ximo para entrega ser6 de at6 03 (tr6s) dias corridos, conlados a partir do recebimento da
ordem de fornecimento.

10. DO RECEBIMENTO
10.1. O recebimento do objeto contratual observar6 o seguinte procedimento:
10.1.1. Recebimento provis6rio, lavrado na data de fornecimento dos materiais e do respectivo faturamento,
de acordo com o disposto no art. 73, ll, allnea "a", da Lei n.e 8.666/1993, nio implicando em
reconhecimento da regularidade do fornecimento dos materiais, nem do respectivo laturamento.
10.1.1.1. O recebimento provis6rio consiste na identificagio e conferEncia dos materiais, com dnfase na
integridade flsica e quantitativa.
10.1.2. Recebimento definitivo,lavrado em at6 10 (dez)dias riteis ap6s o recebimento provis6rio, de acordo
com o disposto no art.73, ll, al[nea "b", da Lei n.c 8.666/1993, compreendendo a aceitagio do bem,
segundo a quantidade, caracterlsticas llsicas e especificag6es t6cnicas contratadas.
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificagio do atendimento dos materiais aos termos e
condig6es do Edital, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercialda Contratada.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento ser5 efetuado at6 3O(trinta) dias contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRONICA
DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N'085/2010 APROVADO PELO CONFM-
CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FMENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO
DANFE (DOCUMENTO AUX|L|AR DE NOTA FTSCAL ELETRONICA).
11.2. - Para a efetivag6o do pagamento a empresa CONTRATADA deverA comprovar a regularidade'eom

as seguintes obrigag6es:

CAMARA MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.520-000 / CNPJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones: (98)3473-12G2 | t31a
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d) comunicar imediatamente qualquer alteragio no seu estatuto social,
banc6rios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
e) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena
causados i AdministragSo ou a terceiros;
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. CertidSo Conjunta Negativa, ou CertidSo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuig6es Federais e Dlvida Ativa da Uni6o e o FGTS;. CNDT (Certid6o Negativa de D6bitos Trabalhistas)

11.3. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de tftulo, sob pena de aplicagio das
sang6es previstas neste instrumento e indenizagio pelos danos decorrentes.
11.4 As Notas Fiscais deverio vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreg6es serio devolvidas a CONTRATADA.

12. DAS OBHtcAgoES DA CONTRATADA
12.1Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo para fornecimento
do veiculo, a Contratada se obriga a:
a) fornecer o veiculo no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia, contados a partir do recebimento da
respectiva Autorizagio de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificag6es t6cnicas
estabelecidas Ato convocat6rio e em sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades,
qualidade e pregos;
b) nio transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
c) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execugSo deste Contrato, indicando seus
enderegos ffsico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular;

razio social, CNPJ, dados

de responder pelos danos

f) respeitar e lazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde ser6o entregues os
materiais;
g) respeitar e tazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho;
h) responder pela supervisio, diregio t6cnica e administrativa e m6o-de--obra necess6rias i execugao desie
Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por tudo
quanto is leis trabalhistas e previdenci6rias lhes assegurem;j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i Administragio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, n6o excluind-o ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
l) manter, durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas, todas
as condig6es de habilitag6o e qualificagio exigidas.

13. DAS OBRtcAg6ES DO CONTRATANTE
13.1. A Gimara Munlclpalde Coelho Neto/MA obriga-se a:
a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar
aquelas que nio estejam de acordo com as especificag6es exigidas;
d) efetuar os pagamentos ir CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as
normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar i CONTRATADA toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com o fornecimento dos materiais;
t] _qtqtqt_es informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
g) propor a aplicagio das sang6es administrativas e demais cominag6es tegais pelo descumprimento das
obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

14.DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecugEo total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigag6es

assumidas, a Administragio do CONTRATANTE poder6, garantida a pr6via defesa, apticar a
CONTRATADA as seguintes sang6es:
14.1 - Advert6ncia;
14.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagio oficial;

caso de inexecugio lptal,

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA
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14.3 - Multa de 0,57o (cinco.d6cimos por cento) por dia de atraso e por ocorr6ncia, at6 o m6ximo de 1}o/o(dez por cento) sobre o valor total deste conirato, quando a CoNrnnrADA, injl;iificadamente ou por
motivo.nSo aceito pelo CONTRATANTE, deixar de aiender totalmente n soficiiagio ou a eutorizagio'de
Fornecimento, recolhida no prazo m6ximo de 15 (quinze) dias, contado O" 

"orrn["Cao 
oti"i"f ;14.4 ' Multa de 0,3% (tr6s d6cimos por cento) poi aia.ae'atrqlo_e por ocorrdncia, at6t meiimo de 1oo/o (dezpor cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CoNTRhTADA, injustlfr"air"ni" ou por motivon6o aceito pelo CONTRATINI_E1 atender.parcialmente a soiicitagao oJ a'nuiorii{il; Fornecimenro,

recolhi{a no prazo mdximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagio oficial;
14.5..'Suspensio temporriria de participar em licitagio e impedimento de contratar com a Administrag6o
Priblica, por at6 02 (dois) anos.

\-/

14.6 ' Ficar impedida de licitar e de contratar com. a Administragio P(blica, pelo prazo de at6 5 (cinco)anos, garantido o direito pr6vio- da citagSo e da ampla deflsa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigSo-|L?lg gu-e sejl promovida a reabilitagio perante a'prOfria autoridade que
aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

3) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto deste contrato;b) Nio mantiver a proposta, injustificadamente;
c) Comportar-se de modo iniddneo;
d) Fizer declaragio falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
0 Falhar ou fraudar na execugdo do Contrato;
g) Nio celebrar o contrato;
h) Deixar de entregar documentagio exigida no certame;i) Apresentar documentagio falsa.

14.7 --A16m das penalidades citadas, a CONTRATADA ficar6 sujeita, ainda, ao cancelamento de suainscrigdo no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, is demais penalidades
releridas no Gapitulo lV da Lei n.c g.666/93.

1a..8 
- Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela

41f.'1,!tffc.qo do CONTRATANTE, em relagio a um dos evenios arrotados ni cteusuta 14.6 destb, a
CONTRATADA ficar6 isenta das penalidades mencionadas.

1a:? --4t 
sang6es de advertOncia e de impedimento de licitar e contratar com a Administragao do

CONTRATANTE, poderio ser aplicadas i COiTITRATADA juntamente com a de multa, descontando_a dospagamentos a serem efetuados.

15- DA RESCISAO
Gonstituem motivos ensejadores da rescisao do presente Contrato, os enumerados no Artigo 7g da lei
federal 8.666/93.
15.1 - os casos de rescisSo contratual ser6o formalmenle motivados nos autos do processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.

15.2 ' A rescisio por descumprimento das cliusulas contratuais acarretar6 a retengio dos cr5ditos
decorrentes do contrato, at6 o limite dos prejuizos causados ao CoNTRATANTE, al6m das sang6es
previstas neste instrumento.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS
16.1. As obrigag6es assumidas com esta aquisigSo ser6o pagas com Recursos pr6prios.

17.DA ADJUDTCA9AO
A crit6rio da Comissio Permanente de Licitagio.

CAMARA MUNICIPAI DE coELHo NETo.MA
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PREGAO PRESENCIAL N9 OO8/2019

ANEXO II
PROPOSTA DE PRE9OS

Referente: PREGAo PRESENoIAL Nc 12o1g

Prezado Senhor,

.. Pela presente, a empresa xxxxxxxxxx, CNPJ no xxxxxxxx, com sede na xxxxxx, fone/fax (xx)xxxxxxr e'mail xxxxxx, submete i. apreciagio de V.ossa senhoria, proposta de prego p"ri o fornecimentodos materiais abaixo, assumindo inteira responsabilidade por qr"isquer erros ou omiss6es que venham aser verificados na preparagio da mesma:

ITEM ESPEC|FTCAgAO MARCA UND QUANT. VALOR R$
UNITARIO TOTAL

AL R$

\,/

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
coNDtgoES DE PAGAMENTO:
coNDtgoES DE ENTREGA:
DADOS BANCARTOS (Banco/Ag6ncta/Conta-Corrente) :
lNFoRMAg6Es Do nEpnese[rANTEouE aislnitf o coNTRATo (Nome, RG, cpF, Enderego):

lnformamos, por oportuno, que estio inclusos nos pregos todas as despesas e custosdiretos e indiretos relacionadas i execugdo do'objeto, incrusivl aqu"r"io"tiir"ni"r a" irportos, seguros eencargos sociais.

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

1no,,n",'."ffi ;il; ; ;;;i";t*;;';il;;;i;;i; 6il; ffiponenre,
em papeltimbrado da empresa, devidamente iAentiticiAoi

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA
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PREGAO PRESENCIAL N9 OO8/2019

ANEXO ilt

..MODELO DE CAR:rA. DE CREDENCIATII ENIO"
(INSTRUMENTO PARTTCULAR DE MANDATO)

\-/

A ..............,... (nome da empresa) .........,......, CNpJ ng ......, com sede na
"....".j..:..'."'...'.'...".':.....' neste ato representado pelo(s) (diretores ou s6cios, com qualificag6o
completa - nomer RG, cPF, nacionalidade, estado civil, profissio e enderego).
Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constiiui, seu(s) Procuraiorles) o Senhor(es) (nome, RG,
CPF, nacionalidade, esla{o civil, profissio e.enderego), a quem confere(m)iniptos poaere"'plra junto a
CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA (ou-de forma gen6rica:'pira jirnto'aor Orgdos p',iUfi"ot
federais, estaduais e municipais) praticar os atos necess6rios paia representar a outorgante ria lic1'agio na
modalidade Pregio Presenclal ne .......(ou de forma gen6iica para licitag6es erleial;, usandt doi
recursos legais e acompanhando'os, conferindo-thes, ainda, podeies especiais para disistir de recursos,
interp6-los, apresentar propostas, lances verbais, negociar pregos e demais condig6es, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber.elar quitagao, podendo ainda, substabelecer 

".ta llrioutrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para
(se for o caso de apenas uma licitag6o).

de 201 9

Assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida

CAMARA MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Nc - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CN pJt 06,77g,S4OIC0ir1-00 / Telefones: (98)3473-1262 / 1308

de

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E.maII:
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ANEXO IV

DECLABAQAO DE CUMPRIMENTO AOS REAWS|,TOS DE HABILITA2AO

V
Prezado Senhor,

. . . (ngme da emoresa)em (enderea ' seu representante legal S(a)

-, 

portado(a) da Carteira de ldentidade ne ^ l'" epE'I'6

.?.F^9llll lp as_penas,da rei, 
_eue cumpre prenamriG@ra" r,ioilii"cif

*:_T:,:,_d^?:::::i:p=1i11"-q1*"r do,,envetope nr2", sob 
" 

prii" o" ,rj;id;;;;;;ilaa-,ffi*tfi
neste edital e na legislagio especifica vigente.

(Local) de 2019de

cargo, carimbo e assinatura do represen@
(Em papel timbrado da empresa, devidamente iA-entiticiAo).

CAMARA MUNICIPAL DE coEtHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - centro / coelho Neto-MA / cEP 65.520-000 / cNpJ: 06.779.540/m01-00 / Telefones: (98)3473-12 62 / t3o8

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcn@bot.com.br
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ANEXO V

DEcLAnAQAo DE ENOLIADRAMENTI coMo MtcRoEMpREsA (ME) ott EMIRE1A DE pEegENo
PORTE (EPP)

Prezado Senhor,

A empresa (Razdo Social da Licitantel, CNPJ nc , sediada na Rua@^,I:ffi ,ii1fi ',Jf; ifl?3:/#:3li"Ei"rlffi:t:;,mg*i#"8,1
que o movlmento da receita bruta anual da empresa hao eicede aos ttmltes flxados no art. 3e da LetComplementar nc 123/2006.
Declara, tamb6m, que n6o se enquadra nas hip6teses de exclusio relacionadas no S 4s do art. 3c daleiretro mencionada.
Declara, ainda, estar ciente das s-a!!ges que poderio lhe ser impostas, bem como do conterjdo do art. 2g9do c6digo Penal, na hip6tese de farsldade da presente declaragib-
Por ser expressSo de verdade, firmamos a presente.

(Local) de de 201 9

(nome, gargo, carimbo e assinatura
(Em papeltimbrado da empresa, devidamente id;ntifiddo).

OBSERVACoES:
A Declaragio deverd ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento, podendo
ser um dos seguintes documentos:o Comprovag'ilo de inscrigSo no SIMPLES NACIONAL, extrafdo do site oflclat da Secretaria daReceita Federal;

r GertldSo expedida pela Junta Comerclal do domlcillo
(noventa) dlas consecutivos de anteced6ncla da daia
propostas;

. Outro documento equivalente.

da sede da licltante, emltida 90
prevlsta para apresentageo das

CAMARA MUNICIPAI DE coEtHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - centro / coelho Neto-MA / cEP 65.620-000 / cNpJ: 06,779.540/@01-00 /Telefones: (98)3473-1262

ED. VEREADOR FRANCTSCO FERRETRA/ E-mail: @



lsuDoD0flrnA$flo
PODGTITBBUilL!

Cimara Munlclpal

00ELH0 ilEro
kl*htpturnEx!ili*t

ANEXO VI

DE0LARAQA) EM ctlMPRtMENTo Ao Dtsposro No tNctso xxxlt Do ART. v DA coNsrtruteAo
FEDERAL

\., Prezado Senhor,

(Local) de 201 9

", r"no '3}f',J0,;"**;i-*"i"1?6

re ,iii?,il?,t 
'333.: 

T-t#:l) iT:'.l ;# : iJ: il;de 1993, acrescido pela Leino g.854, de 27 de outubro de 199g, que n6o emprega menorde ra tOezoitojanos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n6o emprega menor de 16 (dezjsseiil anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na iondigio de aprendiz ( ). 

'
(Observag5o: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

de

(nome, c_argo, carimbo e assinatura do representante legal aa proponente,
(Em papel timbrado da empresa, devidamente iO;ntiticiOo).

CAuenn MUNICIPAI DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, s/N! - Centro / Coetho Neto-MA / cEp 65.620-000 / CNpJ: 06,779,540/0001-00 /Telefones: (98)3473-12 62 I L3og

ED' VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-malh camaramunlcloalcntobol.com.br
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superv-eniente.-que,seja impeditivo de sua hglitjtgg{o na licitagio em epijiate 

" 
qur nao foi declaradaINIDoNEA e IMPEDIDA de LICITAR ou CoNTRATAR por n"nr,,lr" esfera aa aaminiliiag6o p6blica.
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ANEXO V[

oecunngAo DE tMExtst9Mcu DE FATos supERVENtENTEs tnpEDtrtvos oe xnetregAo

(Local) de 201 9

\,/

de

(Em papel timbrado da empresa, devidamente id;ntificido).

RuaRioBranco,S/Ne-Centro/CoelhoNeto-MA/CEp65,620-000/CNPJ:06.779.540/0001-00/Telefones:lgBpaB_L262/L3OB
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcnrobot-aam hr

CAMARA MUNICIPAT DE coEtHo NETo.MA



ANEXO VIII

D^E-OLAR\QA1 DE auE A LtclrANTE u{o possut sERVtDoa p1euco EM sEU euADRosoaerAnlo oU No aUADRo DE EMPREGADII.

Prezado Senhor,

(nome da empresa) _,r"na d"ttll 
t'r.r*r**" 

' ,::1,"0U:l
portado(a) da Carteira de ldentidade no

representante legal S(a)
e do CPF no

DECLARA, sob as penas da Lei, que nio possui em seu EuaffiJocietario servidorprjblico na ativa, ou empregado de empresa p0blica ou'ad socieo;;A ";;;;;i"';;i;.
de_de2019

E8UD0D0ffAtllfiao
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(nome, cargo, carimbo e assinatura O

em papeltimbrado da empresa, devidamente identificado)

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA
Rua Rio Branco, S/Nc - Centro / Coetho Neto-MA / CEp 65.G20-OOO / CNpJ: 06.779.540/@01-00 /Tetefones: (98)3473-126 2 | tZOg

ED' vEREADOR FRANcISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcnlobol.com.br

\-/
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Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ nc _, sediada em
,lor i nl6?iilffiEeu represenranrelegal S(a) portado(a) da Carteira de ldentidade pe

e do CPF no DECLAFIA, para os devidos fins, que concordamoscom todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento darealizagSo dos trabalhos do certame.

,_de_de2019.

PREGAO PRESENCIAL Ng OO8/2019

ANEXO IX

DECLARA9AO expnessA DE TOTAL
CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

(nome, cargo, carimbo e assinaturado repres@
em papeltimbrado da empresa, devidamente identificado)

CAuanR MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
RuaRioEranco,S/Ne-Centro/coelhoNeto-MA/cEP65.620-000/cNpJ:06,779,540/0001-00/Telefones:(98)3473-1262/t3o8

ED' VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunicloalcn@bol.com.br

U
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRANVO

CONTRATO NO.-.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO NO.-/-.

CONTRATO ADMINISTRAT]VO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNtclpAL DE COELHO NETO E A EMPAESA_

\..
WcAMARAMUNlclPALDEcoELHoNETo,EstadodoMaranhio,inscritanoCNPJ/MF
sob o no , situada na _
REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, Senhor

CPF no

liliflrflElw,l
na

inscrita no CNPJ sob o nq , situada

REPRESENTANTE: Senhor CPF pc

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que_ ser6 r9gid9 pelo Edital do pregio presencial No _J_,g9l-a9-d]snosig6es da Lei Federal No 10.520/2ooe, a L6i Federat no a.66e/19d3, oa t-LiComptementar N0
123.1.2006 modificada pe.la Lei Complementar '147t2014, pelos principios do diieiio p,:Ufi.o 

" 
demais normaspertinentes i esp6cie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes ct6usulas e condig6es:

V O presente Contrato tem por objeto a Aquisigio de

Serio partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Referoncia (Anexo I do atoconvocat6rio) e a proposta de pregos apresentada pela COI{TRATADA, inaepenOentemente de suas
transcrig6es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 i Contratada o valor global de Rg
.). conforme abaixo:

Item Descrigio Marca Unid Quant
Preco

Unit6rio Total

9: ry."g9:^p9r111e^c91ao irreajus!6veis durante a vigancia do presente conrrato, sALVo pELo pREVtsTo
NA CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO OUARTO DESTE IIISTRUN,ICruTO.

CAMARA MUNTCIPAL DE COELHO NETO.MA
RuaRioBranco,S/Nc-Centro/CoelhoNeto-MA/CEp65.620-000/CNPJ:06.779,540/0001-00/Telefones:(98)3473-126211308

ED' VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mall: camaramunlcloalcn@bol.com.br
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As despesas decorrentes do presente contrato correrio por conta da seguinte dotagio orgament6ria:

o pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 B0 (trinta) dias consecutivos ap6s aassinatura do.{g{q que formalizar o recebimento definiiivo, desde que nio haja fator impeditivo provocadopela CoNTRATADA, medianllr a apresentagSo de nota fisial/fatura devidamente atestdda, acompanhadada respectiva Autorizagio de Fornecimento e dos seguintes aocumentos de regulariaaaeliicaf :

a) Certidao Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fedlral oo araiii[CFel .Er" procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.(PGFN), referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e i Divida Ativa daUniio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos A Seguridade social, nos t"rro. da portaria
Conjunta n0 1.751 , de 0211012014, do Secret6rio da Receita Federal do Brasil e da procuradora,Geral da
Fazenda Nacional;

!) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fornecido pela CEF -caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no g.osb/90);

c) Certiddo de Regularidade com a Justiga Trabalhista, CNDT (Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas).

I - A nota fiscal/fatura ser6 conferida e atestada pelo respons6vel pelo recebimento dos objetos
licitados.

ll-o pagamento ser6 efetuado na conta corrente da OoNTRATADA.

lll - o CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela CONTHATADA.

lV - Nenhum pagamento ser6 efetuado i GONTRATIDA enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagio financeira que lhe for imposta, em virtude ai penilidade ou indoimjtenci;, i;bdescumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamenio uo prego ou'a atuaizJgio
monet6ria.

V' N6o serdo efetuad.os oulls.ouer pagamentos enquanto perdurar pendencia de liquidag6o de
obrigagOes em virtude de penalidades impostas ao contiatado ou inadimplOncia contratual,

VI- E vedada expressamente a realizagSo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc6ria, mediante boteto ou mlesmg o protesto de titulo,'sob pena de aplicagio
das sang6es previstas neste instrumento e indenizagio pelos danos decorrentes.

A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6esque se fizerem necess6rios, 
119 25o/" (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o

constante no art.65, g 10 da Lei Federal n.g 9.666/199S.

Ocorrendo desequilibrio econ6mico'financeiro do contrato, a Administragio poder6 restabelecer a relagiopactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Leinc 8.666/g8, mediante 
"orpr*"gao 

documentale
requerimento expresso do contratado.

\.,

CAMARA MUNICIPAI DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/No - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CNpJ: 06.779.5210/0(,01-00 / Telefones: (98)3473-12 62 I L3OB

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E.MAII:
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l' Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragdo deste Gontrato Administrativo para
fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado. nas condig6es e no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia,
fo!J{S-q pantir do recebimento da lespectiva Autorizagdo de Fornecimento expeoiaa pelo
9ONTHATANTE' conforme especificag6es i6cnicas estab;d;id", no Ato convocat6rio e em suaProposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualioaae 

" 
pr"co.;-

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio, por estarem em desacordocom as especificag6es t6cnicas. exigidas no Termo de Refer6ncia ou com a proposta de pregos, noprazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da respectiva Notificagio;

c) substituir os objetos.licitados em gue se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura do atesteque formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo a" os ici."ofai". ,it"i, A"
constataga0 do vicio e is suas expensas, a crit6rio da GbNTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ouimportador) pelos vlcios de qualidade e/ou quantidade que or iorn. irrecuieraveii,'irir[iOprios ouinadequados i utilizagio a que se destinam;

e) nio transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g)..designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execugio deste Gontrato,
indicando seus enderegos flsico e eletr6nico (e-mail), telefone, ."tri"r e fac-similes;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragio no seu estatuto social, razio social, CNpJ, dadosbancirios, enderego, telefone, fax e outros oioos que forem importantes;

i) responsabilizar'se pela qualidade.dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados i Administragio ou a terceiros;

l) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos' tributos, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas , pi"ria"nci6rias equaisquer outras despesas decorrentei do forneciriento i

k) respeitar e tazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serio
entregues os objetos licitados;

I) respeitar e tazer com que seu pessoat respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do
trabalho;

m) responder pela supervisdo, diregio t6cnica e administrativa e mio-de-obra necessarias i
execug6o deste Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;

n).responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto is leis trabalhistas e previdenci6rias lhes asseguremj

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i Administrag6o ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, nio excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo COruinefAruie;

RuaRioBranco,S/Nc-Centro/coelhoNeto-MA/cEP65,520-000/CNPJ:06.779,540/0001-00/Telefones:(98)3473-12621L308
ED. VEREADOR FRANCTSCO FERRETRA / E.mall: camaramunlctoalcn@bot-com.hr

CAMARA MUNICIPAL DE coETHo NETo.MA
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p) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratada dever6 cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Referdncia;

q) manter, durante a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas.

A CAMARA MUNtctpAL DE coELHo NETo obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado,
podendo recusar aquelas que n6o estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigio dos objetos da licitagio reprovados no recebimento
provis6rio;

e) notificar a CONTRATADA para a substituigio dos objetos licitados qu6 apresentarem vlcios
redibit6rios ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos A CONTFIATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar i CONTRATADA toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com o fornecimento do
objeto da licitagio;

h) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

i) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratante dever6 cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

j) propor a aplicagSo das sang6es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

O presente Contrato entrar6 em vigor na data de sua assinatura e findar6 em 311'1212019 condicionada sua
efic6cia A publicagio no DiArio Oficial do Municipio.

Par6grafo 0nico: A vigEncia deste termo poder6 ser aditivada, desde que seJam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal8.666/93.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no
Termo de Refer6ncia, contados a partir da data de recebimento da Autorizagio de Fornecimento.

ffioprazodeentregapoder6serprorrogado,acrit6riodoCoNTRATANTE,desde
que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeig6es
imprevistas e/ou de forga maior.

CAMARA MUNICIPAI DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Nc - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.620-000 / CNPJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones: (98)3a73-1262 / 1308

v

Fodsl*Efteoturb.ktsr*.

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail:
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A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de
Refer6ncia, sem 6nus para a CONTBATANTE.

CAMARA MUNICIPAL DE coEtHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ns - Centro / Coelho Neto-MA / CEp 65.620-000 / CNpJ: 06.779.540/$01-00 /Telefones: (98)3473-12 62 I LSOB

iothtIlts.tutorhrh!!.ildn

\-/

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por lunciondrio respons6vel pelo CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO ou pelo responsdvel pela unidade soticitante, meOiinte atesto da nota
fiscal.

@Aentregadever6ocorrernoprazo'formaelocaisestabelecidosnoTermode
Refer6ncia, mediante Autorizagio de Fornecimento.

@ocoNTRATANTE,observadooprazodeentrega,verificar6seooBJEToLICITADO atende is caracteristicas especificadas no Teimo de Referdncia e na proposta da
CONTRATADA.

@--N5oserioaceitososobjetoslicitadosgueapresentemavariasdequalquer
natureza, inclusive arranh6es; vlcios de qualidade ou quantidade'decorrentes de fabricagio ou'de
transporte inadequado.

W-N1oserioaceitosobjetoslicitadosdiferentesdasespecificag6esestabelecidas
no Termo de Refer€ncia e na Proposta da CONTRATADA.

@-.os.objetoslicitadosdever5oserapresentadosemsuasembalagenshabituaisde
venda, sem nenhum tipo de violagio.

ffi.Ap6sverificagiodaqualidadeequantidadedosobjetoslicitadosrecebidos
provisoriamente, havendo aceitagio dos mesmos, o CONTRATANTE emitiri recebimento delinitivo
mediante ateste.

ffi.orecebimentodefinitivon6oisentaaempreSaderesponsabilidadesfuturas
quanto i qualidade do objeto da licitagio ontregue, sendo que a data de assinaiura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

Os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio serSo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitu[-los no prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da Notificagdo, arcando com todos os
custos decorrentes.

@--AsqPstituig6oeasdespesasdecorrentesdaremog6oedotransporteser6ode
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

W-AsubstituigdodosbensnioeximeacoNTRATADAdaaplicag6odapenalidade por atraso na entrega.

@-Casooprazoestipuladonopar6grafoprimeirodac]ausulas6timadestetermo
n6o seja observado, ser6 considerada inexecugio contratual. 

-

A CONTRATADA responder6 solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade qus os toine irrecuperAveis, impr6prios ou
inadequados i utilizagio a que se destinam, assim como poi aqueles decorrentes da disparidade com as
indicag6es constantes da embalagem, aplicando-se as disposig6es contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal n0 8.078/1990.

\-,
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As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serio obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressio das clAusulas de garantia contidas no referido termo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagio e Manutengio do objeto licitado no
perfodo e nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito is sang6es no caso de
descumprimento das condig6es estabelecidas

A CONTRATADA nio poderA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como ced6'lo
ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisio e aplicagSo das sang6es administrativas
cabfveis.

A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for necess6rio i regularizagio das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagio das
penalidades previstas neste instrumento.

- As ocorr6ncias verificadas durante a execug6o deste Contrato serio
registradas em relat6rio, cuja c6pia ser6 encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corregio
das irregularidades apontadas, sem prejufzo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o

CONTRATANTE.

@-Afiscalizag5onioexcluinemreduzaresponsabilidadedacoNTBATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vlcios no objeto licitado,
e na ocorrAncia destes, nio implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitarS a
CONTRATADA is sang6es previstas Lei Federal ne 10.520/2002, a Lei Federal n0 8.666/1993, da Lei

Complementar ne 12312006 e demais normas pertinentes i esp6cie.

@-oatrasoinjustificadonaentregaousubstitui9iodosobjetoslicitadossujeitar6
a Contratada is seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria di6ria de O,O2o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,
em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a jufzo da Administragio, at6 o limite de 10% (dez por

cento);

@-Diantedainexecug6ototalouparcialdoContrato,oCoNTRATANTEpoder6,
garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advertdncia escrita;

b) multa de 10o/" (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspens6o tempor6ria de participagdo em licitagAo e impedimento de contratar com a AdministragSo, por
prazo n6o superior a 05 (cinco) anos;
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d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio P0blica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio peranle a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.

- As sang6es previstas nas alfneas "a", "c" e 'd" poderio ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na allnea "b".

@.SeacoNTRATADAensejaroretardamentodaexecug6odocertame,n6o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugio do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficari
impedida de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE COELHO NETO, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejufzo da aplicagio das multas previstas
neste instrumento e das demais cominag6es legais.

@-Caber6aoCoNTRATANTEproporaaplicag5odaspenalidadesprevistas,
mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigio.

@-Ap6saaplicag5odequalquerpenalidadeser6feitacomunicag6oescritair
CONTRATADA e publicagio no Di6rio Oficialdo Estado, constando o fundamento legal, excluldas os casos
de aplicagio das penalidades de advert6ncia e multa de mora.

@.Asmultasdeverioserrecolhidasnoprazode15(quinze)diasconsecutivos
contados da data da notificagio, em conta bancSria a ser informada pelo CONTRATANTE.

ffi-osvaloresdasmultaspoder6oserdescontadosdospagamentoSdevidospelo
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amig6vel ou judicialmente.

E@M-Nenhumpagamentoser6feitoacoNTRATADAantesdepagasourelevadasas
multas que lhe tenham sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisio do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei
federal 8.666/93.

@-oscasosderescis6ocontratualser6olorma!mentemotivadosnosautosdo
Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

@.Arescis6opordescumprimentodascl6usutascontratuaisacarretar6areten96o
dos cr6ditos decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, al6m das
sang6es previstas neste instrumento.

Qualquer comunicagio entre as partes a respeito do presente Contrato produzird efeitos legais se
processada por publicagio na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro
meio de registro, nio sendo consideradas comunicag6es verbais.

A CONTRATADA dever6 manter duranle a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
por ela assumidas, as condig6es de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagdo.
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O extrato.do presente Contrato ser6 publicado pelo
obedecendo ao prazo previsto no parigrafo 0nico do
publicagio condigao indispens6vel A sua Jfic6cia.

CONTRATANTE no Di6rio
art. 61 da Lei Federal no

Oficial do Municfpio,
8.666/'1993, sendo a

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da comarca d9 ,, , , /M.A, qom renuncia expressa de qualquer
outro,.por mais privilegiado que seja para dirimir quaisqffiEoriundas ao pieiente i-nstrumento.
E assim, por estarem de acordo, ijustadas e contratadas ap6s lido e achado ionforme, as partes a seguirfirmam o presente contrato, em osltr6s) vias de igual teor "'io*i p"ra um s6 efeito.

I

MA), _de__de 2019

CONTRATANTE

CONTRATADO
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