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>  Conforme do Artigo 40, da Lei 8666/1993.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, por
intermédio da Pregoeira Nalália Maria de Lima Melo. junto com sua equipe de apoio composta por Iranildo
Gonçalves de Melo e Maria José de Araújo Marques, torna público que, de acordo com Lei Federal N° 10.520,
de 17 de Jillho de 2002. que regulamenta a modalidade Pregão, e respectivas alterações c pelas condições
con^uanles neste Bdital. cuja minuta íbi aprovada pela Procuradoria Jurídica, realizar-.se-á licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00005/2021. do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
o REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IRANSPORTÊ DE DOCUMENTOSf
(MALOTES) E OUTROS (TIPO "MOTOBOY") PARA FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVER.AQUE
DIONÍSIO, de acordo com as especificações dos itens correlacionados no ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO deste Edital, na fonna abaixo:

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

Os envelopes contendo a "Proposta de Preço" e a "Documentação de Habilitação" definidos neste Edital
deverão ser entregues no locai, data e horário seguinte: DIA 26 DE MARÇO DE 2021, ÀS ! 1:00 FIORAS.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação situada à Sede da Câmara Municipal de Bayeux, AV.
LIBERDADE, 3445 - CENTRO - BAYEUX - PARAÍBA - CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36
INFORMAÇÕES:

E-mail: EVELINE.TESOURARlA@HOTMAIL.COM

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início^da abertura dos envelopes referentes a
este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO que se seguir.

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pêninentes a este Pregão, com respeito a:
2.1. Ci edenciamcnio dos representantes legais das licitahtes interessadas em participar deste Pregão;
2.2. Recebimento dos envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação de Habilitação"
2.3. Abertura dos envelopes "Proposta de Preço"; |
2.4. Divulgação das llcitantes classificadas e das de.sclassificadas:
2.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
2.6. Abertura do envelope "Documentação de Habilitação" da(s) licitante(s) ofertante(s) do menor preço;
2.7. Outros que se fizerem necessários ã realização deste Pregão.

3. As decisões do Pregociro e equipe de apoio serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a
sessão, e lavradas em ata e/ou publicadas em imprensa oficial e/ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio
de oficio, com comprovação de seu recebimento. O resultado finai do certame será também divulgado mediante
publicação na Imprensa Oficial.
4. Os documentos previstos nesta licitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro (a) e equipe de apoio a partir
do original, até 01 (um) dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta"
e "Documentação".
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5. Os interessados poderão formular consultas, questionamentos e ainda iinpugnações, sempre por escrito e na
abordagem do caso concreto, até 02 (dois) dias úteis antes da abertura dos envelopes, as petições devem ser
protocoladas diretamente na comissão permanente de licitação dirigindo-se ao Pregoeiro, sob pena de ter seu
recebimento intempestivo, que atende ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 13 horas, na sala
da CPL, no prédio sede da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, com endereço definido no preâmbulo deste
Edital.

>  Conforme o Inciso II do Artigo 3° da Lei 10.520/2002.

1.1.0 presente Pregão tem por objeto RF.GlSTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVEN FLfAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOIES) E OUTROS (TIPO "MÜTOBOY") PARA FICAR À
SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DIONIsIO, conforme discriminação constante do ANEXO I -
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO deste Edital, por um período de 12 meses._

I
1.2. A existência de preços registrados não obriga esta edilidade a firmar as contratações que dele poderão advir
ncaiulo-lho facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens inclusos na Ata de Registro
de Preços, hipótese em que. em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do
§ 4'' do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

1.3. A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX se reserva ao direito de monitorar, sempre que Julgar plausível
e necessário ou quando solicitado por componentes dessa administração ou ate por solicitação de terceiros os
preços dos produtos/serviços, avaliando o mercado constantemente e podendo rever os preços registrados e/ou
contratados a qualquer tempo, convocando os fornecedores para negociar novos valores desde que
comprovadamente documentada aos autos.

1.4 A Administração não emitirá qualquer ordem de empenho sem a prévia existência do respectivo crédito
orçamentário.

1.5 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela desta edilidade,- nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, o.s acréscimos ou supressões resultantes dc acordo celebrado entre as partes, do
valor iniciai atualizado da contratação.

2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados
no orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX para os exercícios alcançados pelo prazo de validade
da Ata dc Registro de Preços e os contratos oriundos da mesma, a cárgo da edilidade contratante, cujos g
programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva Nota de Empenho, o que será •
pago com 1'ecursos orçamentários oriundos da:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 - MANUTENÇ.ÃO DAS
ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA

JURÍDICA

3.1. Poderão participar do Certame todos e qualquer interessados, do ramo de atividade pertinente ao objeto de
contratação, legalmente estabelecidos no País e que atendam às exigências deste Edital e seus anexos.

3.2. Não poderá participar do presente Pregão Presencial:
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3.2.1. Empresas constituídas em consórcios e que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre
si, sob nenhuma forma;
3.2.2. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela CÂMARA MUNICIPAL DE
BAYEUX:

3.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.2.4. Empresas qu,e se encontre sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial concurso de
credores, dissolução, liquidação, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.5. Tenham funcionário, membro ou dirigente de qualquer órgão desta cdilidade; e;
3.2.6. Empresas estrangeiras que.nào funcionam no País.
3.2.6.1. Devem-se levar em consideração as regras do art. 9° da Lei n° 8.666/93:

Art. 9- Não poderá participar, direta ou indiretamente, -da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica:
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja difigenle. gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
^ 1- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 11 deste artigo, na
licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão
ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2^0 disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de
projeto executivo corno encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3- Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou
jurídica, e o licitante ou responsável, pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários.
§4-0 disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.

3.3. Pela simples participação no presente processo iicitatório, a empresa estará aceitando todas as condições
estabelecidas no edital. -

3.4. Só terão direito a usar da palavra, rubricar e ter acesso à documentação e propostas, apresentar reclamações
ou recursos e assinar a ata, os representantes legais das proponentes e que estejam devidamente credenciados, o
Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

4.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão recebidos os credenciamentos e aberta
pelo Pregoeiro a sessão pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta de Preço" e
"Documentação de Habilitação", correspondentes a este Pregão, conforme disposto na Lei n" 10.520/2002,
aplicando-se a estes, subsidiariamente. a Lei n'' 8.666/1993.
4.1.1. O preuoeiro poderá retardar o início dos trabalhos em espaços de tempo que cheguem ao máximo a
00hl5min (qliinze minutos) visando abranger uma maior concorrência ou sanar algum problema eventual,
podendo aplicar novamente o. mesmo prazo, caso esse período de tempo não seja suficiente para sanar esse
problema eventual deverá remarcar a sessão em acordo com os licitantes ou ainda suspender os trabalhos.

4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a panicipação de licitante:
4.2.1. A retardatária, a não ser com a concordância expressa dos demais licitantes, inclusive tendo tal fato sido
constado em ata;

4.3. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Equipe
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de Apoio do Pregoeiro que, devidamente munido de documento que o credencia a participar deste procedimento
iicitatóriü e que venha a responder por sua representada, comprovando possuir poderes para formulação de
propostas c para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão, inclusive dar lances.
4.3.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licítante devidamente
credenciado.

4.4. Ncf mesmo ato, o Pregoeiro receberá a documentação de credenciamento e os envelopes "Proposta de
Preços" e "Documentação de Habilitação", em separado, procedendo, em seguida à abertura dos envelopes
"Proposta de Preço" e aos seguintes procedimentos:
4.4.1. Exame de conformidade da proposta, consistindo rubrica, conferência, análise e classificação das
propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital;
4.4.2. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço por item; ou
4.4.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam §
os preços oferecidos;
4.4.3.1. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo
preço;
4.4.4. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das
licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;
4.4.5. Inicio da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em
valores distintos e decrescentes.

4.5. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente
as licitantes classificadas, de forma .seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da
proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados.
4.5.1. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais, inclusive terido seu preço vindo a ser desconsiderado.
4.5.2. Após a fase de classificação, não-caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

"4.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante
da etapa de lances verbais e "na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de
classificação das propostas.

4.7. Concluída a fase de lances e definida a licitante de menor preço por item. o Pregoeiro, caso julgue
necessário, poderá fixar prazo para apresentação de amostras, folders explicativos, vistoria técnica dos objetos
ou algum tipo de comprovação que venha a demonstrar o objeto licitado, desde que constante em ata ^
circunstanciada da sessão tal informação, para que este seja analisado pela Comissão de Análise e Recebimento
e/ou Setor Demandante que assumir tal responsabilidade, ou ainda poderá facultar essa responsabilidade para
que os mesmos venham a solicitar tal aprcsentaç-ão visando comparar as condições do produto/serviço que fora
solicitado em edital com o produto/serviço que fora ofertado pela empresa.

4.8. A licitante que deixar de apresentar quaisquer tios documentos exigidos no envelope "Documentação de
Habilitação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será
inabilitada, sem prejuizo de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas no Item 32.1 deste edital e
demais cominações legais.
4.8.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, exceto para documentos
fiscais das empresas que fizerem jus aos benefícios contidos na Lei Complementar N" 123/2006, já adequadas as
suas alterações conforme a Lei Complementar N'' i47/2014.

4.9. Caberá ao Pregoeiro (a), ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a realização deste
Pregãq:
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4.9.1. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
4.9.2. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço por item, quanto ao objeto e valor,
decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada:
4.9.3. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a mais
vantajosa para a CAIMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, após constatado o atendimento das exigências deste
edital;'

4.9.4. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão;
4.9.5. Encaminhar à autoridade superior da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX o processo relativo a este
Pregão, devidamente instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste
procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora.

4.10. Ao Gestor Constitucional da CÂMERA iMUNIClPAL DE BAYEUX caberá:
4.10.1. Adjudicar os resultados deste pregão, após decidido(s) o(s) reci5rso(s) intcrposlo(s) contra ato(s) do^
Pregoeiro; e '
4.10.2. Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura interpostos contra atos do
Pregoeiro, e promover a celebração do contrato coirespondente.

4.11. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação da
Habilitação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do
edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada
posteriormente, podendo a mesma ser publicada caso haja necessidade ou não caso todos os presentes e
interessados tomem ciência dos fatos que deram causa a essa interrupção.
4.1 LI. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
pelos representantes legais das licitantes presentes, llcarào em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

4.12. Qualquer reclamação a respeito" deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das
licitantes presentes. Não acolhida a reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso.

4.13. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro,
pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes pre.sentes à se.ssão deste Pregão.

4.14. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação de Habilitação" não
caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da mesma. • ^
4.15. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação, salvo no caso
previsto no item 4.8.1 por força da Lei Complementar N° 123/2006, já adequadas as suas alterações conforme a
Lei Complementar N" 147/2014.
4.15.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

4.16. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:
4.16.1. Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada em
ata durante o transcurso da sessão do Pregão;
4.16.1.1. Nesse caso, a adjudicação caberá ao Pregoeiro;
4.16.2. Se houver interposição-de récurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do
recurso interposto e^dado conhecimento do seu resultado:
4.16.1.2. Nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão ao gestor constitucional da CAMARA
MUNIC IPAL DE,BAYEUX.
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4.17. A abertura dos envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação de Habilitação" serão realizadas
sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da sessão, que deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licltantes presentes, e pelos membros
da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.

-4.18. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes. da
análise das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais
api-osontados; da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos
neces.sários,

4.19. Após concluída a licitação e assinada a ATA DB REGISTRO DE PREÇOS, os envelopes contendo a
documentação ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das licitantes. pelo período de 10 (dez) dias úteis, ̂
após este prazo os mesmos serão destruídos.

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar, por escrito, os termos do ato convocatório do Editai, desde que encaminhada e protocolada
diretamente na Comissão Permanente de Licitação para que seja resguardado tanto o direito da empresa
como o prazo da comissão de responder tal ato.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E/OU
ESCLARECIMENTOS

02 (DOIS) DIAS
IJTEIS

26/03/202 24/03/2021

OBS: .AS PETIÇÕES DEVEM SER PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS
13:00HS, SOB PENA DE TER SEU RECEBIMENTO INTEMPESTIVO.

5.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, intentando sanar o vicio apresentado inicialmeiue preservando o maior interesse público.
5.3. Quando tratar-se de impugnação interposta pela mesma empresa será apreciada nova impugnação apenas do
que foi alterado no Edital ficando 6 restante da matéria, não Impugnada noprimeiro momento, preclusa.

5.4. Decairá do direito de im.pugnar os termos deste edita! perante CÂMA-RA MUNICIPAL DE BAYEUX a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos envelopes
"Proposta de Preço" e "Documentação de Habilitação", hipótese em que tal documento não terá efeito de
impugnação.

5.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinenie, caso a dcci.são sobre a petição não seja prolatada antes da data
marcada para o recebimento e abenura dos envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação de
Habilitação".

^  Conforme a Inciso- V! do Artigo 4" da Lei 10.520/2002

6.1. O representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Equipe de Apoio do
Pregoeiro que. devidamente munido de documento que o credencia a participar deste, procedimento licitatório e

Páaina 7 de 45



^  -11^
m

''%ÍÍSS#''

CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: ""

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

PAGINA 92

CÂMARA MUNICIPAL DE BAVEUX

CASA SEVERAQUE DÍONISÍO

Instituída em 10 de Novembro de 1960

que venha a responder por sua representada, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos relativos a este Pregão, inclusive dar lances e ainda:
6.1.1. Apresentar declaração dando ciência de que atende plenamente os requisitos de habilitação, conforme
preceitua o Inciso VII, Art. 4°, Lei n" 10.520/2002, nos termos abaixo:

DECLARAÇAO DE CUMPRIMEISTO DE REQUISITOS DE l/ABILITAÇAO

(Razão Social da Empresai inscrita no CNP.I n". . com sede (endereço completo da empresa), 1
por intermédio de seu representante lep.al, Sr(a) (nome completo do(u,r representante), em cumprimento ao {
disposto no inciso l'll do artigo 4" da Lei n". 10.520'. de l de julho de 2002, DECL.-íRA expressamente 1
cumprir plenamente todos os recptisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial n".

/20XX, realizado pela CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX.
.  _ de : de 20XX.
(Local e data)

Assinatura do representante legal da empresa

6.1.2. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar N° 123/2006, já adequadas as
suas alterações conforme a Lei Complementar N" 147/2014. as Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte documentação:
6.1.2.1. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar N° 123/2006, já
adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N" 147/2014:
6.1.2.1.1. Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal:
www.receita.fazenda.gov.br/pessoaiuridica/simples.htm:

6.1.2.1.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos no §4° do artigo 3° da LC 147/04;
6.1.2.2. Para emprçsas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar N° 123/2006, já
adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N" 147/2014:
6.1.2.2.2. Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - D RE. comprovando .ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos .nos incisos 1 e 11. do art. 3^" da LC 147/14:
6.1.2.2.3. Cópia da Declaração de Informação Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e respectivo recibo
de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE:
6.1.3. Os itens relacionados acima (6.1 .2), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão e.xpedida pela Junta Comercial.
6.1.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Completnentar N" 123/2006, já adequadas as |
sLia.s alterações conforme a Lei Complementar N" 147/2014, as Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) deverão declarar que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte e requerimento de benefícios adquiridos na f-ci Complem.entar N^' 123/2006, já adequadas as suas
alterações conforme a Lei Complementar N° 147/2014 nos termos abaixo:

DECLARAÇAO:
Referência: PREGÃO PRESENCIAL N" /20XX (nome da empresa), CNPJ ou CIC tf, sediada à
(endereço completo), declara sob as penas da lei. que se enquadra na categoria de

,  em conformidade com a Lei Cotnplementar N" 123/2006, Já
adequadas as .suas alterações conforttie a Lei Complementar N" 147/2014 e requer, ao mesmo tempo, os
benefícios adquiridos no citado diploma legal para o presente processo licitalório.

.  de de 20XX.
(Local e data)

Assinatura do representante legal da empresa

6.1.5. As empresas que mesmo estando incluídas na categoria de Microempresa - .ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, mas que não fizeretTi a comprovação o Pregoeiro ou a sua equipe de apoio no ato do credenciamento
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ou deixarem de apresentar um dos documentos exigidos nos subitens 6.1.2 e 6.1.4, terão seus benefícios de ME
ou EPP automaticamente cancelados para este certame por falta de comprovação de maneira e/ou em tempo
hábil. •

6.1.6. A não apresentação da Declaração disposta no item 6.1.4 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação
da Lei Complementar N° 123/2006, já adequadas as suas alterações confonne a Lei Complementar N® 147/2014;
6.1.7. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 6.1.4, objetivando os benefícios da Lei
Complementar N® 123/2006. já adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N° 147/2014,
caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízos das
sanções previstas neste edital:

6.2. O Credenciamento é a condição obrigatória para a formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão §
(artigo 4°. inciso Ví da Lei n." 10.520/2002).

6.3. O credenciamento far-se-á por meio de Procuração Pública ou documento Credencial (conforme modelo
.ANEXO VIU) ou Procuração Particular, ou documento equivalente da empresa licitante, com poderes para
formular lances cie preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada e
acompanhada de documento comprobatórlo da capacidade do outorgante para constituir mandatários.
6.3.1. Entende-se por documentação jurídica:
6.3.í.l. Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais c, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

6.3.1.2.1. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados da última alteração
consolidada;

6.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercícip; e

6.3.1.4. Decreto de auloriz.açào, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira etn tuncionamento no País,
-e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
6.3.1.5. Cópia da Carteira de Identidade da pessoa credenciada;

6.3.2. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para
praticar em nome da licitante todos os atos peninentes a este Pregão; ^
6.3.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante para o respectivo item a que se propõe, não
podendo assim um mesmo credenciado representar mais de uma empresa em um mesmo item. sob pena de
cancelar o sigilo da proposta, em tratando-se de itens diferentes não há vedação para participação de um
mesmo credenciado;

6.3.4. O representanle legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar
da fase de lances verbais, dc negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso e de renunciar ao
direito de interposição de recursos.

6.4. Estes documentos deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
contendo Proposta e Documentação.

6.5. .A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do representante, não
importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela não poderá apresentar
lances verbais e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na(s) sessão(ões), desde que não se
trate de declaração ,dc habilitação, devendo esta estar subscrita por quem de direito (com poderes para tal), de
acordo com o cadastro social da licitante e suas alterações peiiinentes.

Conforme os Incisos VI e Xll do Artigo 4® da Lei 10.520/2002.
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7.1. AU2 o dia e horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de cada licitante
deverá apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e das declarações de habilitação
tratadas nos Itens 6.1.1 e 6.1.2, a proposta de preços e a documentação de habilitação, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres;

>  Conforme o Artigo 6° da Lei 10.520/2002.
>  Conforme o Artigo 5° da Lei 8666/1993.

8.1. A proposta de preço, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, ra.suras. acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em
lodns as suas folhas pelo licitante ou seu representante c deverá conter:
8.1.1. As características do objeto de torma clara e precisa, indicando marca (se houver), fabricante (se houver),
modelo (se houver), procedência, tpais de origeni;. descrição detalhada do objeto ofertado e demais dados
pertinentes, observadas as especificações constantes no .ANEXO I - ESPECll-ICAÇ.ÀO DO OBJEIO
8.1.2. Preço unitário e total por item, em algurismo. expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com
os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do ANEXO l - ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO.

8.1.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, inclusive ICMS, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

8.2. Apresentar junto à proposta de preço, caso exigidô no Termo de Referência e/ou nas especificações do
objeto, documento contendo as características do material ofertado quais sejam marca (se houver), fabricante (se
houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhelos ilustrativos, manuais, em português ou traduzidos, compatíveis e adequados às^
especificações técnicas, folhelos ou propostas, sob pena de não aceitação da-proposta.
8.2.1. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do 'I ermo de Relercncia.
8.2.2. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
8.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conidos, a contar da data da sua
apresentação.
8.2.4. Indicação do banco, número da agencia e agência do licitante. para fins de pagamento.
8.2.5. Obrigatoriamente deverá informar a alíquota de ICMS do seu estado de origem;
8.2.6. No caso de produtos e/ou empresas isentos de ICMS ou com diferenciação de alíquota, informar o
dispositivo legal que comprove tal beneficio;
8.2.7. No caso de Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). declarar expressamente na proposta
comercial a opção pelo SIMPLES Nacional.
8.2.8. No caso de empresa dc outro Estado, em obediência ao Decreto Estadual n° 20.2)0/98, informar os valores
propostos com a alíquota vigente em seu Estado c os valores propostos acrescidos da diferença de alíquota;

8.3. Atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou
especiOcações do objeto:

8.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por paite do licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
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8.5. Pafa efeitos de'classifícação. lances ejulganienlo das propostas, considerar-se-ão os preços inclusos todos os
encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de empresas fora do estado.

8.6. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade da licitante. nao lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais
ou para menos.

8.7. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, iJm Real (RS), em algarismos, e. de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. '

8.8. Serão desclassificadas as' propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

9.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesse Pregão e seus Anexos, será declarada
como mais vantajosa para a CÂMARA MUNICIPAL DL BAYEUX, a oferta do TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM, desde que atenda as exigências técnicas do produto/serviço.

9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido." preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes:

9.3. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
incompatíveis convos preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem à inaleriais e instalações de
propi"ioüade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4. Ao Pregoeiro. além do recebimento e exame das propo.stas. caberá o julgamento da obediência às condições
aqui estabelecidas, bem. ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

9.5. Poderá ser solicitado ao fornecedor, informações adicionais necessárias, laudo técnico, amostra do
produto/serviço a qualquer tempo ou fase do Processo Licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir ̂
as decisões relativas ao julgamento.

9.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX ou. ainda, de pessoas fisicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

>  Conforme Artigo 4°, inciso X da Lei 10.520/2002.

10.1. A classificação das propostas .será pelo critério de menor preço por item;

10.2. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisiío.s estabelecidas neste edital, des'endo ser classificadas
para a etapa competitiva, oü seja. fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.

10.3. F.cho isso. o- Pregoeiro classificará a liciianie autora da proposta de menor preço por item e todas
aquelas apresentadas com preço.s sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor
preço ofertado, dispostos cm ordem crescente, para que o.s representantes legais das licitantes participem da
etapa de lances verbais.
I0.3.I. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas com preços conforme definido
na condição anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará os menores preços, por item, até que haja no
máximo de 03 (três) licitantes classificados, por item. colocados em ordem crescente, quaisquer que sejam os
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valores ofertados nas propostas escritas, para que os representantes legais das licitantes participem, também, da
etapa de lances verbais.

10.4. Às proponentes classificadas conforme subítens 10.3 e 10.3.1 será dada oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

10.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro (a), implicará exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de
classificação das propostas.

10.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistenie às penalidades
relacionadas no item 32 - DAS-PENALIDÀDES deste Edital.

10.7. E.ncerrada a etapa competitiva, as propostas serão õrdenadas, exclusivamente, pelo critério de menor preço
por item.

10.8. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta primeira classificada quanto ao valoj
apresentado^de acordo com o estimado pela CÂMARA MUNICIPAL-DÈ BAYEUX para o rornecimenío,
decidindo motivadamente a respeito.

10.9. Para encerrar o exame da confomiidade das propostas com o estabelecido neste Pregão poderá a, critério
do Setor Demandante, se for o caso, ser efetuada a análise das amostras, conforme disposto no subitem 12 -
Da Solicitação de Amostras.

10.10. Aceita a proposta de rnenor preço será aberto o envelope "Documentação de Habilitação", contendo os
documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habililatórias
assegurando-se à licitante já cadastrada o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na
própria sessão.

10.11. O Pregoeiro poderá negociar diretainente com a ilcitante detentora da proposta de menor preço, no
sentido de que seja obtido melhor preço:
10.11.1. Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela CAMARA
MUlViClPAL DE BAYEUX para o fornecimento;
10.11.2. Mesmo após -encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, quanto ao objeto c valor
ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, da de menor preço;
10.11.3. Senãò for aceita a proposta escrita de menor preço;
10.11.4. Se a licitante detentora do menor preço desaiender às exigências habilitatórias.
10.11.4.1. Na ocorrência das situações previstas nos- subitens 10.11.3 e 10.11.4, .será examinada a oferta
seguinte cuja amostra tenha sido aprovada, se for o caso. e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da
licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de^
uma que atenda às condições deste edital;
10.11.4.2. Na hipótese da alínea anterior, o Pregoeirofa) poderá negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido o melhor preço.

10.12. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências edilalicias, quanto à proposta e à
habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora, sendo-ihe adjudicado, pelo Pregoeiro, o objeto
definido neste Editai;

10.13. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não for habilitada, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classillcação. até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste Edita! e seus Anexos.
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10.14. Nas situações previstas no subítem 10.13, poderá o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente,
para que seja obtido preço melhor.

10.15. Da reunião lavrar-se-á Áta circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Hquipe.dc Apoio e pelos representantes presentes das iicitantes.

10.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimenio de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta
será desclassificada.

10.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerá esta última. Em caso de divergência entre informações contida nos documentos exigidos pelo Edital
e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.

11.1. Após a análise das propostas, serão desciassillcadas. com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n°.
8.666/93, as propostas que:

11.1.1. Apresentarem preços excessivos ou com valor unilário superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexequiveis. assim considerados aqueles que não venham a ler demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeílcienie.s de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
11.1.2. Não atenderem às exigências comidas neste Pregão.

11.2. Quando todas as propostas forem desciassillcadas. o Pregoeiro poderá fixar às Iicitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, e.'<coimadas das causas referidas na condição anterior.

12.1. Finalizada a sessão, o Pregoeiro poderá solicitar do{s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) a apresentação
de amostras, folders explicativos, vistoria técnica dos objetos ou algum tipo de comprovação que venha a
demonstrar o objeto licitado, para que sejam entregues no prazo máximo de 72 (sétenta e duas) horas após a
sessão, o julgamento acerca dessas amostras será decidido pela Comissão de Analise e Recebimento e/ou Setor
Demandante que venha assumir tal responsabilidade.
12.1.1. Caso o pregoeiro não solicite do(s) licitante(s) declaradots) venccdor(és) a apresentação das amostras
apresentação de amostras, folders explicativos, vistoria técnica dos objeios ou algum tipo de comprovação que
venha a demonstrar o objeto licitado, a própria Comissão Permanente de Licitação e/ou Setor Demandante que
venha assumir tal responsabilidade tem poderes para solicitar que sejam ei>tregues no prazo máximo de 72 horas
após a sessão, o julgamento acerca dessas amostras será decidido pela mesma. - §
12.1.2. Durante a análise da amostra, poderá haver inspeção nas instalações da empresa a ser contratada;
12.1.3. A Ücitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, .será desclassificada e convocada a
empresa próxima classificada.
12.1.4. Em caso de dúvida, poderá a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEIJX, a seu critério, em qualquer fase da
licitação OLi do recebimento dos produtos licitados, indicar instituição reconhecida para proceder a análise dos
produtos apresentados pe]a.s Iicitantes panicipantes, pelas Iicitantes vencedoras ou pela contratada, ficando a
cargo dos mesmos todos os custos oriundos da análise.
12.1.5. Não será aceito pedido de prorrogação. Em caso de não Atendimento do Prazo automaticamente será
convocado o seguntlo colocado e será aborto PROCESSO APMINISI R.AT1VO PARA APLICAÇ.ÃO DE
PENALIDADE^

13.1. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho.
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13.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, ou
mediante publicação em órgão de imprensa oficial. Ficando os mesmos retidos no processo.

13.3. As empresas-que não fizerem seu cadastramento poderão apresentar os documentos a seguir relacionados,
dentro do Envelope n" 2, entregues de fornia ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de
forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes:

13.3.1. Relativa à Habilitação Jurídica:
13.3.1.1. Registro comerciai, no caso de empresa individual;
13.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

13.3.1.2.1. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão c,star acompanhados da última alteração
consolidada; ^
13.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; e
13.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

13.3.2. Relativa à Regularidade Fiscal:
13.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ emitida com data não anterior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame;
13.3.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com eíéitos de Negativa: Quitação de Tributos e
Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federai do Brasil) e quanto a Dívida Ativa da União.
13.3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
13.3.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
13.3.2.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF ' Certificado de Regularidade do
ITTfS! emitido pela Caixa Econômica Federal;
13.3.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do inciso V,
do artigo 3", da Lei n". 12.440/201 1, e Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas.

13.3.3. Relativo à Qualificação Técnica:
13.3.3.1. Todas as licitantes, cadastradas ou não, deverão apresentar ainda:
13.3.3.1.1. Carteira ide Habilitação com o registro na categoria A e que possa exercer atividade remunerada. f

13.3.4. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
13.3.4.1. Todas as licitantes, cadastradas ou não, deverão apresentar dentro do Envelope de Habilitação os
documentos a seguir listados:
13.3.4.1.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
emitida nos últimos 30 (Trinta) dias, contados da data prevista para o recebimento dos envelopes.
13.3.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na
forma da Lei, registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta:
13.3.4.2.1. A comprovação de que trata a alínea anterior, deverá ser feita através de cópias de referências do
Livro Diário (n"" do livro. Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias das folhas onde contenha o
balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência de registro da Junta
Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a persotíaíidade Jurídica da empresa Licitante. Nos termos
da NBC-T-2.1 do Conselho Fedcral de Contabilidade, o balanço e demais demonstrações contábeis de
encerramento de exercício bem como a demonstração dos índices comerciais deverão ser obrigatoriamente
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assinados por contador credenciado junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC e pelo titular da
empresa ou seu representante legal; ■
13.3.4.2.2. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado Justamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;
13.3.4.2.3. As empresas constituídas no ano em curso, poderão substituir o balanço anual por balanço de
abertura;

13.3.4.2.4. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, acompanhada de
um quadro explicitando o cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), devendo
apresentar índices maiores ou iguais a \.5 (um vírgula cinco), e do Grau de Endividamento (GE) devendo
apresentar valor menor ou igual que 1,0 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IO : - : I
W  PASSIVO CIRCULANTE i EXIGI VEL A LONGO PRAZO

LC :

GE :

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULAN l E ̂  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

13.3.4.2. Para empresas optantes pelo Simples Nacional dispensadas por lei de apresentar o Balanço Patrimonial
conforme previsto na Lei Complementar N° 123/2006, já adequadas as suas alterações conforme a Lei
Complementar N"* 147/2014, apresentar uma Declaração, firmada pelo representante legal da empresa ou por seu
contador legal, para tanto é necessária a comprovação de opção pelo Simples obtido ati'avés do site da Secretaria
da Receita Federal; wwvv.receita.fazenda.uov.br/pessoaiiiridica simple.s.html

13.3.5. Declarações
13.3.5.1. Todas as licitantes, cadastradas ou não. deverão apresentar dentro do Envelope de Habilitação os
documentos a seguir listados:
13.3.5.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2°. do art.
32, da Lei n.° 8.666/93, alterado pela Lei n.'' 9.648/98 e instrução Normativa n.° 5/95, do M.ARE, conforme
ANEXO V.

13.3.5.1.2. Declarar, em cumprimento ao Decreto iLM.358. de 05 de .selenibro de 2002. a não utilização de mão-g
de-obra infantil, obrigatoriamente nos termos do ANEXO Vi. . ' ^ '
13.3.5.í.3. Declaração negativa de relação familiar ou parentesco com os .servidores da CÂMARA MUNICIPAL
DE BAYEUX. conforme o ANEXO Vil.

13.4. Sob pena de inabiliiação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
13.4.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo:
13.4.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
13.4.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
13.4.1.3. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ai.s) da licitante;

13.5. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia, ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial.
13.5.1. Os documentos previstos nesta licitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro (a) e equipe de apoio a
partir do original, até 01 (um) dia iitil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes

Páoina 15 de 45

&



CÂMARA MUNICIPAL DE BÂYEj

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO; _

PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 00005^021

PAGINA 100

severa

Instituída em 10 de Novembro de 1960
Jltiimur «muimiiiiih nrr»nihiii-iii n -irn-r, iiirnimn'-i- iiiM ii i i

"Proposla de Preço" e a "Documentação de Habilitação". (Não serão autenticados documentos no dia da
sessão).

13.5.2. Serão aceitas somente cópias legíveis: ,
13.5.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e .

13.5.4! O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o origina! de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julíiar necessário, durante qualquer fase do processo, visando sanar eventuais questionamentos de outros
liciiantes interessados, da própria equipe de apoio ou a pedido de qualquer ente da administração, ou ainda
mediante solicitação por escrito de membro da sociedade civil.

13.6. OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS. PREFERKNCIAL.MENTE,
GRAMPEADOS E/OU ENC.^DF.RNADOS. NUMPRADOS SEOLiENOALMENTE E NA ORDEM
RETRO MENCIONADA. DESCRITOS NA FOLHA ABAIXO O NÚMERO DO ITEM A QUE
CORRESPONDE. ESTA MEDIDA VISA FACtES TAR A CONFERÊNCIA DA CITADA.!
DOCUMENTAÇÃO.

13.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.

13.8. Os licitantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na
fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certitlcado expedido por órgão competente ou
legislação em vigor.

13.9. Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complerhentar N° 123/2006, já
adequadas as suas alterações confornie a Lei Complementar N" 147/2014:
13.9.1. Havendo alguma lestriçào na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco)
dia;> úici.s. cuio lernio inicial corresponderá ao momento em que a licitante (ME ou EPP) for declarada vencedora
do ceiiamc. prorrotiáveis por igual período, a criténo da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, para a
reaularizuçào da documentaçào. pagamento ou parcelamento do débito, c emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.9.2. A não rciiularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do
direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no ail. 81, da Lei n". 8.666. de 21.06.1993. sendo
facultada à CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13.9.3. A reaularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

14.1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes,
mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualilicados e nüo aceitos aqueles que não
atenderem às exigências aqui estabelecidas.

14.2. Quando todas as licitantes forem Inabillladas ou todas a.s propostas forem desclas-siftcadas, o Pregoeiro
poderá fixar-ihes o prazo de Ü8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das
causas referidas no ato ínabilitatório (art. 48. parágrafo 3". da Lei n . 8.666/9.j).
14.2.1. Serão exialdos para reapresentaçào apenas os documentos desqualificados e não aceitos.
14.2.2. Os licitantes poderão abdicar do prazo e.stabelecido, de comum acordo, desde que devidamente expresso
na ata circunstanciada da sessão.

15.1. Dcclarada(s) a(s) vencedora{s), qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamenle, a
intenção de interpor recurso, deverá ser feita ao finai da sessão, com registro em ata circunstanciada da
sessão da síntese das suas razões de recorrer, no que lhe será concedido prazo de 03 (três)'dias úteis para
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apresentação das razões do recurso, desde que encaminhada e protocolada diretamente na Comissão
Permanente de Licitação, que atende no horário ao pubüco de Segunda à Sexta-feira, das 08 às 14horas,
ficando as demais licitantes. desde logo. intimadas a apresentar as contrarrazòes, em igual número de dias. que
começarão a correr do ténnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2. Das decisões do Pregoéiro, decorrentes da realização deste Pregão, caberá à licitante a juntada dos
memoriais relativos aos recursos, registrados na ata re.spectiva. no prazo de 03 (três) dias úteis contados da
lavratura da ata. nos casos de;

15.2.1. .lulgamento das propostas;.
15.2.2. Mabilitação ou inabilitação da licitante; e •
15.2.3. Outros atos e procedimentos. "

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
deste Pregão, tendo sua fala transcrita na ata circun.stanciacla da .sessão, implicará decadência e preclusão desse
direito da licitante. podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.

15.4. Os memoriais, correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para contrarrazoar, apresentando memoriais com suas
eontrarrazões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.
15.4.1. Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos na sala da Comissão
Permanente de Licitação.

15.5. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, nos casos de habilitação ou inabilitação do
licitante terá efeito suspensivo.

15.6. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao Gestor
Constitucional da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, que poderá diligenciar junto a outros setores para

• dirimir dúvidas, a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro(a).

15.7. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Gestor Constitucional
da CÂMARA MUNICPAL DE BAYEUX, poderá hoiiiologar este procedimento de licitação e determinar a
contratação com a(s) licitante(s) vencedora(s).

15.8. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total §
ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao
recurso próprio.

15.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da Comissão
Penuanente de Licitação no endereço, horários e dias estipulados no Preâmbulo deste Edital.

15.10. Dos Atos da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX caberá;
I - recurso, dirigido ao Presidénte, inieiposto no prazo de 0.3 (três) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser
protocolizado no endereço referido no Preâmbulo deste Edital, nos casos de;
15.10.1. Anulação ou revogação da licitação;
15.10.2. Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n.° 8.666/93;
15.10.3. Aplicação das penas de suspensão ou multa.
II - representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do
Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
15.10.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá'reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso. a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4" do artigo 109 da Lei no 8.666/93).

Página 17 de 45



CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICÍTATÔRIO;

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00005/2021

PAGINA 102

CAMARA MUNiCíPAL DE BAYEUX

SKV D.i C> I-A! O

Instituída em 10 de Novembro de 1960

15.10.2. A intimaçâo dos atos referidos no inciso I do subilem 9.8, excluindo-se a pena de muita, será feita
mediante publicação na imprensa oficial.

15.11. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16.1. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar N°
123/2006, já adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N" 147/2014 e para que essa possa
gozar dos benefícios previstos no capitulo V da referida Lei. é necessário, à época do credenciamento.
acrescentar a Declaração exigida no subitem 6.1.2. . " *

16.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferencia de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar N*' 123/2006, Já adequadas as suas alterações
conforme a Lei Complementar N" 147/2014.

16.3. A identificação do PROPONEN TE como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP. deverá
ser feita na forma do item 16.1 deste edital.

16.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.

16.5. Para efeito do disposto nó item 16.4 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma;
16.5.1. A microempresa ou empresa de pequetio porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de
primeira cla.ssi ficada do cename;
16.5.2. Nào ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da'alínea "a" deste
item. serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 16.4 deste edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direitoi.e
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pçias microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 16.4 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. • ^
16.6. Na hipótese da não contratação nos tcnnos previstos no item 16.4 deste edital, voltará à condição de
primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

16.7. O disposto nos itens 16.4 e 16.5 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

16.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas de empi-c-sas que nào se enquadrem nas hipóteses da Lei
Complementar N" 123/2006. já adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N° 147/2014, e
lendo preenchidos todos os critérios de favorecimenio comidos na Lei lA 8.666''93, não havendo lances, será
cfeinado sorteio em ato público, com a panicipaçào de todas as licitantes.
16.8.1. Frise-se que poderá haver empate dc i)roposlas, nunca de lances.

16.9. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal,
ainda que apresente alguma restrição; •

16.10. Havendo restrição da regularidade fiscal da ME e /ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do cename, podendo tal prazo ser
prorrogado por igual período, á critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais Cenidoes Negativas ou l^isitivas com efeito dc Negativa.
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17.1. Hoinoiogado o procedimento e adjudicado o registní de preços, será (ão) convocada{s) a(s) vencedora(s)
para. dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a ATA DE
KECilS TRO DE PREÇOS, cuja minuta integra esse Editai, sob pena de decair do direito ao registro de preços,
podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades previstas neste edital.
17.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocon'a motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro(a). ^
17.2. O fornecimento dos materiais será efetuado mediante termo de conirãío e expedição da Nota de Empenho,
da qual constarão a data de expedição, especificações do material, quantitativos(s), prazo, loca! de entrega e
preços unitários e totais e ainda a juntada da Al A DE REGiS I RO DE PREÇOS.

17.3. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze)
meses, sendo documento vinculativo obrigacional;

17.4. Será lavrada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com a íicitante vencedora, a qual terá vigência a partir
da sua assinatura e encerrar-se no prazo improrrogável de 12 (doze) meses.

17.5. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(eir.)-se a assinar a Ala de Registro de Preços, bem como o
Contrato, sem justificativa por escrito, o pregoeíro. sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas neste Edital e no ail. 81 da Lei n° 8.666/93. examinará as ofenas subsequentes e a qualificação dos
licitantes, respeitada a ordem de classificação para, após comprovados os requisitos habilitalórios e feita a
negociação, declarar o respectivo Íicitante vencedor, celebrado com ele o compromisso representado pela
assinatura da Ata de Registro de Preços.

17.6. A C.ÂM.ARA MUNICIPAL DE BAYEUX não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima do
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
17.6.1. Os quantitativos totais expies.sos no anexo í são estimativos c representam previsões da CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

17.7. A existência do preço registrado não obriga a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX a firmar as^
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outro.s meios, respeitada a legislação vigente,
sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência cm igualdade de condições.

17.8. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos
77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93.

17.9. A Íicitante vencedora da presente licitação por item. será o DETENTOR DA ATA, para aquele(s) item(ns)
por cada empresa.

18.1. Poderá utilizar-se da Ala de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado dq certame, mediante prévia consulta a Câmara Municipal de Bayeux, desde que devidamente
comprovada a vantagem c. respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei n^
8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. Decreto Federal n® 7.892. de 23 de Janeiro de
2013. '

18.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro dc Preços, deverão manifestar seu interes.se junto à Câmara Municipal de Bayeux. conforme estabelece
a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico.

Página 19 de 45



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIYFUX
C^.SA SEVERAQUe DlOmSlO

Instituída em 10 de Novembro de 1960

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEÜX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LiCITATÓRIO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00005/2021

PAGINA 104

18.3. Os quantitativos a serem disponibilizados das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 4°, do art. 22
do Decreto Federal n® 7.892/13.

19.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
19.1.1. Deixar de curnprir fielmente as obrigações legais;
19.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; ^
19.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que nào possa ser recuperado;
19.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
19.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade cie cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada
em relatório da fiscalização:

19.1.6. Quando o FORNHCFDOR REGlSTRADO/DEl ENTOR DA ATA. mediante comunicação por escrito,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento;
19.1.7. Por decurso de prazo de vigência:
19.1.8. Não restarem foniccedóres registrados;
19.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preço.s:
19.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
19.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecuçào lotai ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
19.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los. após solicitação expressa da Secretaria;
19.1.13. Por razões de interesse público,devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
19.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do Registro
de Preços:
19.1.15. A solicitação referida na alínea "n' desta cláusula deverá ser formulada com antecedêiicia mínima de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. caso não aceitas as
razões do pedido, sendo assegurada o direito ao contraditório e a ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n°
8.666/93.

19.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço dq (-'ORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação será feita por publicação em imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após^
01 (um) dia da publicação.

19.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocoiTência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Editai, decorrente de caso fonuito ou de força maior,
de\ idamentc comprovado e justificado nos autos do processo.
[9.2.1. A devida comprovação dc ocorrência de fato siipervcnienie que venha comprometer a perfeita execução
do objeto deste Edital, decorrente dc caso fortuito ou dc força maior, pode vir a evitar a aplicação das
penalidades previstas na legislação pertinente e ncsic instrumento convocatório.

20.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Contraio
referente ao fomecjmenlo. do produto/prestação dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as
condições já especificadas neste ato convocatório, do qual fará parte, independente de transcrição, o presente
edital e seus anexos e a proposta da contratada, r.o que couber, celebrado entre a CÂMAR.A MUNICIPAL DE
BAYEUX e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei if'. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores e demais normas pertinentes.

20.2. A licitante vencedora deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
recebimento da convocação oficial pelo Pregoeiro (a), para a.ssinatura do Termo contratual.
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20.3. Decorrido o prazo dc 05 (cinco) dias da convocação oficia! e não tendo a ücitante vencedora comparecido
ao chamamenlo. sem justificativa aceita pela C.-\MARA MUNICIPAL DE BAYEUX. decairá o direito de
celebrar o contrato, bem como. sujeitando-se, aulomulicamente. às sanções legaimenle previstas e
administrativas e cabendo, assim, à Câmara o direito de convocar as demais classificadas, observada à ordem de
classificação, para assinatura da ata de registro de preços, nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive
quanto ao preço, ou revogar a presente licitação em parte ou no seu todo.

20.4. Com base e termos presentes no Edital, da Ala de Registro de Preços e por conseqüência transcritos ao^
Contrato é que a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX e.vpedirá a Nota de Empenho para a empresa
contratada,

20.5. Qualquer entendimento relevante entre o contratado e a edilidade contratante será formalizado por escrito,
sem o que não terá qualquer validade e integrará o processo.

20.6. A inexecução total ou parcial, ou ainda o inadimplemcnto do contrato enseja sua rescisão e conseqüente
aplicação das sanções.

20.7. Poderá ser assinado novo contrato no exercício financeiro atual ou no seguinte; desde que dentro da
validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

20.8. ,A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, rcgular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito piiblico. aplicando-se lhe.s; supiclivamente. os princípios de teoria geral dos contratos e as
illsposlçõcs de dirçito privado, na forma do artigo 54 da Lei n." X.òóó/W. combinado com o Inciso XII, do art.
55. do nie.smo diploma legai.

21.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) ine.sés. a contar da data de a.ssinatiira do contrato, que
poderá ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses:

I

21.2. Sua eficácia legal somente se dará após a publicação do seu extrato do contrato em Imprensa Oficial.

22.1. Caberá a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX:
22.1.1. Permitir durante a vigência do Contraio, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da
CONTRATAD.A ao local de entrega dos produtos/prestação dos serviços nas dependências da CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do
CONTRATANTE:

22.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos/prestação dos serviços,
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRA"rADA a ocon-ência de qualquer lato que exija medidas corretivas por parte desta;
22.1.3. Comunicar à licilante wncedora. qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos/prestação dos
serviços e inieiTomper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
22.1.4. impedir que terceiros forneçam os produtos/prestação dos serviços objeto deste Pregão;
22.!.5.*Prcstar as informações e os esciarecimento.s que venham a ser solicitado pela CONTRATADA:
22.1.6. 1-iscalizar o contraio na forma disposta no anlgo 67 da i.ei 8.666/93.
22.1.7. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA ein ate 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura do
Malerial.

22.1.8. Atestara execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

22.2. Caberá à llcitante vencedora:
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22.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por iodas as despesas decorrentes da entrega de
produtos/prestação dos serviços, tais como:
22.2.1.1. Salários:
22.2.1.2. Seguros de acidente:
22.2.1.3. Taxas, impostos e contribuições;
22.2.1.4. Indenizações;
22.2.1.5. Vaie-releição; ê
22.2.1.6. Vale-iransporte; e

22.2.1.7. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
22.2.2. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado incoiiveniente à boa ordem e às normas disciplinares da
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX;

22.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CÂMARA MUNICIPAL
DE BAYEUX; .
22.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a C.VMARA MUNICIPAL DE BAYEUX ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto /prestação dos serviços licitado, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CÂMARA MUNICIPAL DE
BAYEUX:

22.2.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade CAMARA
MUNICIP.AL DE J3AYE-UX. quando esses tenhatn sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do
produto/prestação dos serviços licitado;
22.2.6. fifetuar a entrega do produto /prestação dos serviços licitado objeto-da Autorização de Empenho (AE) de
acordo com a necessidade e o interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, no prazo estipulado em
contrato.

22.2.7. Comunicar ao Setor Solícitante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que Julgar necessário;
22.2.8. Justificar, no caso de descumprimento do prazo citado no item anterior ou paralisação do fornecimento,
por escrito, em até 24 horas contadas da entrega frustrada;
22.2.9. Comunicar ao CONTRA TANTE, por escrito, se verificar condições que possam prejudicar a prestação
ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou|
paralisação do fornecimento apresentando razões jusiitlcadoras. as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou não aceitas pelo Contratante;
22.2.10. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o previsto no procedimento
licitatório.

22.2.11. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do futuro tenno contratual.

23.1. À licitante vencedora caberá, ainda:

23.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista era vigor, obriganciu-se a salclá-ios na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vinçuio empregaticio com da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX;
23.1.2. Assumir, também, a responsabilidade portod,is as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de acidentes de trabalho, quando, era ocorrência da espécie., forem vttima.s os seus empregados
quando do fornecimento do produto/prestação dos serviços ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX:
23. L3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
Jtrs produiüs/pi"estação dos serviços, orlginariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
23.1.4- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Pregão.
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23.2. A inadimplência da licitante. com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere
a responsabilidade por seu pagamento à CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. nem poderá onerar o objeto
deste Pregão, razão pela qual a licitanie vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX.

24.1. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
24.LÍ. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX durante a vigência do contraio:
24.1.2. Expressamente proibida, também, a veiculação ae publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver
prévia autorização da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX: e
24.1.3. Vedada a subcontrataçào de outra empresa para o fornecimento do produto e/ou serviço objeto deste
Pregão.

25.1. A entrega do produto'prestação dos serviços licitado será em até 15 (quinze) dias após a nota de
empenho/ordem de serviço.
25.1.1. A entrega do produto deverá ser realizada no Alrnoxarifado Central da CÂMARA MUNICIPAL DE
B.AYEÜX ou em local ainda a ser determinado pelo SETOR DEMANDANTE, constante na nota de empenho.
25.1.2! A prestação dos sei-yiços iiciiado deve ser realizada em pane física das instalações CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX ou em local ainda a ser determinado pelo SETOR DEMANDANTE, constante na
ordem de serviço.

25.2 No momento da entrega os fornecedores deverão atender as seguintes exigências:
25.2. L Documenio de nota tlscai em duas vias, em quantidades de acordo com a Autorização de Empenho.
25.2.2. A nola fiscal deverá conter também:

25.2.2.1. Nútnero do Contrato |
25.2.2.2. Número do Empenho

25.3. Os produtos entregues no alrnoxarifado deverão obrigatoriamente ter validade e em caso de algum produto
se estragar dentro da embalagem e dentro da validade, a empresa fornecedora será notificada a fazer de pronto a
sua substituição.

26.1. O recebimento dos produtos será efetuado pelo responsável da COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, OU AINDA POR OUTRO SERVIDOR DESIGNADO PARA
ESTE RECEBIMENTO.

26.2. Os itens correlacionados no ANEXO I - ESPECITICAÇÃO DO OBJETO deste Edital objeto do contrato
serão recebidos provisória e dcrmiiivamente, em parcelas, mediante pedidos e notas de empenho, através de
atestados passados pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX OU
AINDA POR OUTRO SERVIDOR DESUiNADO PARA ESTE RECEBIMENTO.

26.3. A ateslação das faturas correspondentes ao Sornecimenlo do produto caberá a COMISSÃO DE
RECEBIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. pelo responsável da Comissão e/ou a outro
servidor designado para esse llm.

26.4. Quando tratar-se do prestação de serviços, o atesto caberá ao SETOR DEMANDANTE.
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27.1. O Contrato será acompanhado c fiscalizado pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO - CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX e/ou Setor Demandante que-venha a assumir tal responsabilidade, ou ainda o Setor
Demandante que deverá indicar os Servidores responsáveis pelo Controle, e que será designado para esse fim. na
condição de representantes da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. ^

27.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes gestores deverão ser solicitadas à
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

27.3. A licitantc vencedora deverá tnunter preposto, aceito pela CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX,
durante o período de vigência do conti-alo. para rcpresentá-la sempre que tor necessário.

28.1. A adjudicatária deverá apresentar Nota Fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CAMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, quando deverão ser
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. O pagamento será feito a Contratada até 30 (trinta) dias,
após o atesto, na Notg Fiscal Faturada.

28.2. Para efeito de cada pagamento, ficará condicionado à regularidade, da Contratada, devendo a mesma
apreseníar a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das cópias das Certidões que provem a regularidade
para com a: Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Quitação de Fributos e Contribuições Federais); Fazenda
Estadual da sede do licitante; Fazenda Municipal da sede do licitanle: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS-CAIXA), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em origina! ou em fotocópia.
28.2.1. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contraio poderá ser rescindido e a Contratada
sujeita às multas estabelecidas neste Contrato.

28.3. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na íatura será objeto de correção pela ®
CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
dcflnilivãmente regularizado.

28.4. .A CÂM.ARA MUMCSP.AL DE B.-WEUX re>crva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
aiestação. os serviços fornecidos estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

28.5. A CÂMAR.A MUNICIP.AL DE BAYEUX poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos deste Pregão.
28.5.1. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I - a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e
li - se o valor da multa for superior ap valor devido pelo fornecimento do material, responderá o contratado pela
sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando foro caso. cobradajudicialnientc.

28.6. Nenhum pagamento será efetuado à licHaníe vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso
de pagamento.
28.6.1. O prazo de pagamento dós serviços será contado a partir da data final do período de adlmplemento de
cada parcelá,

28.7. Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em
conformidade com a legislação vigente, inclusive as de ordem municipal.
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29.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art, 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde que
haja interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, com a aj^resentação das devidas Justificativas
adequadas a este Pregão. ^
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30.1. No interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, o Contrato poderá ser aumentado ou suprimido
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposlo no Artigo 65, parágrafos T e 2", da Lei n°
8.666/93.

30.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se Hzerem necessários; e
30.1.2. Neniium acréscimo ou supressão poderá e.xceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as parles.

31.1. A contratada deverá demonstrar dc maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua
proposta, através de Planilha de Custos contendo as parcelas relativas a todos os insumos, encargos em geral,
lucro t participação percentual em relação ao preço final.

31.2. A não apresentação da Planilha dc Custos impossibilitará à unidade administrativa a proceder a futuras
revisões de preços, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico-flnanceiro.

31.3. A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas na
planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

31.4. No caso de o detentor do Registro do Preços ser revendedor ou representante coinerciai deverá demonstrai®
de maneira clara a composição do preço consianle de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor
de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica'lndústria, encargos em geral, lucro e participação
percentual de cada item em relação ao preço tina! (Planilha de Custos).

31.5. A critério da Administração Municipal poderá ser e.vigida da CONTRATADA lista de preços expedida
pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração seqüencial, para
instrução de pedidos de revisão de preços.

31.6. Na análise do pedido dc revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará para
verificação dos preços constantes do.s demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade
ou por instituto de pesquisa.'utilizando-se. também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo
Federal, devendo à deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do crilério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo
de 05 (cinco) dias.

31.7. É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

.. . ;

32.1. Com ítindamento nos artigos 86 e 87 da l.ei n" 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de
descumprimento dos prazos, atraso injustificado e demais obrigações assumidas, assim consideradas pela®
Administração, de inexecução total ou parcial da obrigação, resultante deste Pregão, sem prejuízo das
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responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente
ou não:

32.1.1. advertência;' 0
32.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total da obrigação
assumida;

32.1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contraio, quando a licitaiUe vencedora, injustifícadamente ou por motivo não
aceito pela CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. deixar de atender totalmente à Autorização de
Fornecimento ou à solicitação prevista nos Itens 24.2.7 e 24.2.8 deste Edital;
32.1.4. suspensão temporária do direito de participar cie üeiiação e impedimento de contratar com a Câmara
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que conipoení a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos;

32.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a .Administração Pública, pelo prazo de até 05
(CINCO) anos, garantido o direito prévio da citaçru) e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
32.2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
32.2.2. não mantiver a proposta, injustificadamenre:
32.2.3j> comportar-se de modo inidôneo;
32.2.4. fizer declaração .falsa;

32.2.5. cometer fraude liscal;

32.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
32.2.7. Não celebrar o contrato;

32.2.8. Dei.xar de entregar documentação exigida no certame:
32.2.9. Apresentar documentação falsa.

32.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda,'ao cancelamento de sua inscrição®
no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX e, no que couber,
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n". 8.666/93.

32.4. Comprovado impedimento ou reconhecida lórça maior, devidamente justificado e aceito pela CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX, cm relação a um dos eventos anoiados no Item 33, a licitante vencedora ficará
isenta das penalidades mencionadas.

32.5. As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a Administração da CAMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX ou com a .Administração Pública poderá ser aplicada à licitante vencedora
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamemos a serem el"ctuado.s.

32.6. Caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a C.ÂM.AR.A MU.NÍCIPAL DE BAYEUX, a seu
exclusivo .iuí/.o. convocar ós licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse
na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições ediialicias para fornecimento do objeto licitado ou
então c^incelar o item as seguintes hipóteses:
32.6.1. Após decorridos 10 (dez) dias da convocação da CÂMARA .MUNICIPAL DE BAYEUX sem que a
-licitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual.

32.6.2. Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a entrega dos serviços,
objeto desta licitação, no caso de ter sido solicitada, sem j::stiíicat!va de atraso ou com justificativa de atraso não
aceita.

32.7. Devem-se levar.em consideração as regras dos arts. 93 e 96 da Lei n° 8.666/93:

Ait. 93. Impedir, perturbar ou fmudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses 2 tdois) anos, e multa.
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Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Púbifca. licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariarnenie os preços:
11- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
Ilí - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, c muita.

33.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei no 8.666/93.

35.1.1. Os casos dè rescisão contratual serão tbmialmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

33.2. A re.scisão do contrato poderá ser:
35.2.1. Determinada pur ato unilateral e escrito C.ÂMAR.A MUNICIPAL DE B.AYEUX, nos casos enumerados
nos incisos I a Xll e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a
antecedência mínima de 10 (dez) dias; ou
33.2.2. Amigável, por acordo entre as paites. reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência para a
CÂMARA MUNICIPAL DL BAYEUX: ou
35.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

i

33.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização èscrita e fundamentada da autoridade
competente.

33.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

34.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

34.2. A presente licitação não importa necessariamente em celebração de contrato.

34.3. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da l.ci Federal n"" 10.520/2002, do Decreto Federal
n" 3.55^'2000 c 3.931 '200!. e subsidiariamenle pela i.ei rri 8.666'1993 e allcraçôes posteriores.

34.4. O Pregoeiro poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento da.s propostas ou para sua
abertura.

34.5. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das inforrnações nele contidas implicará a imediata desclassificação do PROPONENTE que o tiver
apresentado, ou. caso tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata, sem prejuízo da.s demais sanções cabíveis. |

34.6. É facultado ao Pregoeiro. ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complemeniar a instrução do processo.
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34.7. Os PROPONENriiS intimados para prestar quaisquer csclarecimentos-adlcionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro(a), sob pena de desciassitlcação/inabililação. ê

34.8. Nos documentos que não'trazem prazo de validade, serão considerados válidos, os que forem emitidos até
30 (trinta) dias. antes da data de recebimento e abertura dos envelopes.

34.9. As decisões referentes a este processo licitaiório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
melo de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação nos meios dispostos na
legislação;

34.10. As decisões referentes a este Pregão poderão ser comunicadas aos PROPONENTES por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.

34.11. Os casos não previstos neste Edita! serão decididos pelo Pregoeiro.

35.1. A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX poderá:
35.1.1. Ser anulado, se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado; ou
3.^.1.2. Ser revogado, a juízo da CÂM.ARA MUNICIPAL DE BAYEUX, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de falo superveniente devidamente comprovado, pertinente e
sullcienie para JusiiUcar tal conduta; ou
35.1.3. Ter sua data de abenura dos envelopes "Proposta'* e "Documentação" transferida, por conveniência
evclusiva da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. |

35.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
35.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n." 8.666/93;
35.2.2. A nulidade do procedimento licitaiório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
alínea anterior; e
35.2.3. No caso de desfazimento do processo licitaiório. fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

36.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO;
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - RESUMO;
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXÇ IV - MINUTA DE CONTRATO:
ANEXO V - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;

-ANEXO VI- MiNUlADE DECLARAÇÃO DE INEXlSfÊNCÍA DE EMPREGADO MENOR, NO QUADRO
DA EMPRESA.
ANEXO VII - MÍNUÍA DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
ANEXO VIII - CREDENCIAL (MODELO)

37.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
adminisiraiivamenle. serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
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BAYEUX/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. salvo nos casos previstos no art®
102. Inciso I. alínea "d" da Constituição Federal.

Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Bayeux - PB, ! 1 de Março de 2021,

-4.  . a^.
NATALI^ MARÍA DE IJIVÍÀ MELO l

PREGOEIRA E PÍIESÍDENTE DA COMISSÃO PER.MANENTE DE LICITAÇÃO
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA .lURlDlCA

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE

DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (MOIOBOY),

COM TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTE SERVIÇO

(EX: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO., E'i C) FOR CONTA
DA CONTRATADA, PARA FICAR INTEIRAMENTE A

DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM
HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

PESSOA

SERV
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REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS

^(TIPO -■MOTOBOY") PARA í iCAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE
DÍONiSIO

£ justificada esia solicitaçrto lendo em vista a necessidade que esta edilidade possui de
dispor dos serviços de niotobov :io período integrai do expediente para transporte de
documentos (maiotes) <ienire outras entregas ou recebimentos que por ventura se
façam necessários a rotina do parlamento mirim, com o intuito de dar celeridade nos
afarezes dos funcionários que cuidam da parte administrativa desta Câmara.

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite
prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão da Nota de Empenho:
Inicio: imediato.

o pagamento será realizado incdiantc processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: para ocorrer no prazo
dc triiita dias, contados do período de liquidação do empenho.

™ A prestação dos serviços licitado deve ser realizada em parte física das instalações
B CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX ou cm locai ainda a ser determinado pelo
H SETOR DEMANDANTE, constante na ordem dc serviço.

O prazo de vigência do contraio será dc 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
do contrato, que poderá ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta rnese.s.
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Aos dias do mês de do ano de 20 , a Câmara Municipal de Bayeux, Pessoa Jurídica
de Direito Público, com sede na AV. L1BI:RDADH. 3-445 - CPNTRO - BAYEUX - PARAÍBA - CEP. 58.306-
000 - CNPJ 08.606.072/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Luiz Dantas da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Bayeu.x. que neste alo designa o Pregoeiro, Sr. Fabiano Constâncio do Rego, como
gerenciador da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrenie da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00Ü05/202L cujo objetivo fora à formalização REGISTRO DE PREÇO
CONSIGNADO EM ATÁ PARA EVENTUAL CÜNTR.ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPGRi E Dl' DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (TIPO
•'MOTOBOY'") PARA FICAR .À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DÍONÍSiO, processada nos termos do
PROCESSO LICIT.ATÓHK) N® 00017/2021 a qual sc constitui em documento vinculativo e obrigacional às
partes, conforme o disposto no ait. 15 da Lei n" 8.666/03. regulamentado pelo Municipal n'' 7.884/2013, segundo
as cláusulas e condições seguintes:

1.1. A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM
ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO ÜE^EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOSi
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMEN VOS (MALOTES) E GL/TROS (TIPO "MOTOBOY") PARA
FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DiONÍSIO. cujos quantitativos, especificações, preços, e
fornecedores foram previamente definidos atravé.s do prccedimento licitatório em epígrafe.

• - . V--1. íí.'- I '<•

2.1. Integra a presente Ata de,Registro de Preços a CÀM.^RA MUNICIPAL DE BAYEUX, Pessoa Jurídica de
Direito Publico, com sede na Av. Liberdade n®3445 Centro. Bayeu.x-PB, inscrita no CNPJ n" 08.606.972/0001-
36, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.2. Parágrafo único - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá solicitar
a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação cm epígrafe, observadas as
exisências contidas -no art. '8° do Decreto n''. 7.884/2013.

O ÓRGÃO GERENCÍADOR. através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente ARP. indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados. ob.servada a ordem de classificação
indicada na licitação:

3.2. Convocar os particulares, via fax. telefone ou e-mail. para assinatura da ARP, assinatura do contrato
retirada da nota de empenho:

3.3. Observar para que. durante a vigência da presente aia, .sejam mantidas iodas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com
solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades:
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3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a famiíiarizaçào das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
torneciniento do (s) maieriai (ais) a oulro (s) órgão (aos) da Administração Pública que externe (m) a intenção de
utilizara presente ARP;

3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;

3.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

3.9! Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a execução
contratual, na presente ARP.

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor próprio
indicado, obricam-se a: •

I
4.1. Tomar conhecimento da presente ARP. inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma
correta da mesma;

4.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à
aquisição pretendida:

4.3. Voritlcar a conliuniidade das condições regislradas na pre.senle ARP junto ao mercado local, informando ao
üRGÀü GERENCIADOR eventuais desvantagens veritlcadas;

4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respcciiva nota de empenho;

4.5. Enviar, no prazo máximo de "05 (cinco) dias útei.s. as informações sobre a contratação efetivamente
realizada;

4.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas' no edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERbNCiADOR ijualquer inegularidadc ou inadimplemento do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber; ^

5.2. Infoniiar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante") que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no.s prazos estabelecidos no edital;

5.4. f ornecer o (s) material (ais) conforme especiílcaçòes. maicas. c preços registrados na presente ARP:
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5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
participante a Posteriori da presente ARP:

5.6. Providenciar a imediata correção de deílcièncias, 1'aihas ou iiTcgularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP;

5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

5.8. Prover condições qué possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP:

5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos geienciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregulurid.ades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) foniccedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s). com base na presente ARP. exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária
ou subsidiária por taj pagamento;

5.11. Apresentar, quando da assinatura deste insvrumenio, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcionai dos-valores finais olcrcados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano. a contar da data da sua assinatura, vigorando até o
dia de de 20...

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta Ata
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus
que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

E1V1PRESA:_
Endereço: ̂

CNPJ:

Responsável:
FONE: FAX Ins. Est._

Doe. Ident.

ESPECIFICAÇÃO QNTD UNIDITEM

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de; RS: XXXXXXXXXXXXXXX
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8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência e ellcácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que será
entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as nonnas contidas no instrumento
convocatório.

8.2. O empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fornecimento com o fornecedor.

9.1. A'existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso. a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento
específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de
igualdade de condições, a preferência.

10.1. Os preços, os quantitativos. o(sj fornecedor (es) e as especillcações resumida (s) do objeto, como também a
as possíveis alteraçõe.^ da presente ARP. serão publicadas em imprensa òficial. na forma de extrato, em
conformidade com o disposto no paragrafo único do artigo 61 da Lei \V\ 8.666/93.

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
8.666/93;

11.1.1. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução ocoiTÍda no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR
promover as necessárias negociações juiiio aos fornecedores para negociar o novo valor compatível ao mercado.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado .nos seguintes casos:

12.1 0'Fomecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
12.1.2. incidir cm qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos ffaudulenios no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada
em relatório da fiscalização;

12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGIS fRADO/DETEN IGR DA ATA, mediante comunicação por escrito,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento; '
12.1.7. Por decurso de prazo de vigência:
12.1.8. Não restarem fornecedores registrados:
12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da .Ata de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa:
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexeciição total ou parcial da Ala decorrente de Registro de Preços;
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonslmdu e justificado pela Administração Pública;
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12.1.14. A comunicação do cancelamenio do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita por
correspondência com aviso dc recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do Registro
de Preços:

12.1.15. A solicitação referida na alínea '"n"' desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ala. caso não aceitas as
razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa du liciíaiue. nos termos da Lei n" 8.666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, rnccno ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
toiHunicaçào será feita por publicação cm imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após
('! (um) dia da publicação.

12.2. d fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, dccoirente de caso fortuito onde força maior,
devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial oü total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o particular sujeito às .seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal ̂
que seu(s) aio(s) ensejar(em):

13.1. Advertência;

13.2. Multa de Í0% (dez por cento) sobre o valor globai do Contrato, no caso de inexecução lotai da obrigação
assumida;

13.3. Multa de 0.5% (cinco décimos porcento) por dia de atraso e por ocon-éncia. até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contraio, quando a ücitante vencedora, injustificadamente. ou por motivo não
aceito pela CÂMARA MUNICPAL DE BAYEUX, deixar dc atender totalmente à solicitação prevista na
cláusula quinta, item 5.2, alínea "g" e "h". du presente instrumento contratual:

13.4. Suspensão teniporária do'direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CÂMARA
MUNICIPAL DE BAYEUX e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois)
anos.

13.4.1.'Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontado
da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmenie devidos pela CONTRATA.NTE ou ainda,
quando for o caso. cobrados judicialmente.

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se ás disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2021;

14.1.2. Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP 0000.5/2021 c anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S);
14.1.4. Ala(s) da(s) sessâo(ões) circunstanciada(s) Ju PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
BAYEUX/PB. com exclusão de qualquer outro, pcjr mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no an.
102. Inciso I. alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar eu, NAT.ÁLÍA MARIA DE LIMA
MELO. Preüoeira, designado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bayeux como
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Gerenciador da ARP. lavrei a presente Ata de Recistro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo
gestor constitucional do ÓRGÃO GEREMCIADOR. pelo Pregoeiro na qualidade de Gerenciador e pelo (s)
particular (es) fornecedor (es).

MAlJkl BAT!S1A DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DÈ BAYEUX

.Ldi.•wiA
NAfl"ALIA MaíV^A »>L LIMA MEL

CERENCIaUOB DA ARP

EMPRESA (S) DEI EM ORA DA ARP:
CNPJ;
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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, POR
INTERMÉDIO DÒ PRESIDENTE DA CÂMARA, E A
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ:

xx.xxx.xxx/xxx-xx, VENCEDORA DO PROCEDIMENTO

LfCITATÓRlO - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL SRP 00005/2021. DO TIPO MENOR

PREÇO POR ITEM. NA FORMA ABAIXO.

A Câmara Municipal de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na AV. LIBERDADE, .^445 -
CENTRO - BAYEUX - PARAÍBA - CEP. 5S.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36, neste ato representada |
pelo Sr. JefTerson Luiz Damas da Silva. Presidente da Câmara Municipal de Bayeux. doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.x. CNPJ: xx.xxxxxxxxxxx. INSCRIÇÃO
ESTADUAL: xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxx. n'"" xxxx. Bairro xxxxxxxxxx. Cidade xxxxxxxxx. CEP:

xxxxxxxxx, FONE: xxxx.xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato pelü(a) Sr(a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF: xxxxxxxxxx. RG xx:<xxxx\xxxxxx. resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as seuuinies chiu.sulas e ctJndições;

-si

1.1. O presente conti"alo rcger-se-á [>ek)s .seguiiiies diplomas legais:
1.1.1. Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações;

1.1.2. Lei Federal 10.520/2002:

1.1.3. Decreto n" 3.5,55/2000;

1.1.4. Lei Orgânica para esta edilidade:
1.1.5. Lei Complementam® 123/2006;

01.01. - CÂMARA .MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 - OUTROS SERVJÇOS DE TERCEIROS PESSOA

JURÍDICA

3.1. O presente ContJ*ato tem por objeto o CONTR/\Tã-ÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (TIPO
"MOTOBOY") PARA FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO, dentro das especificações
solicitadas no lermo de Referência e de acordo coít. a proposta apresentada peia empresa, que
independentememe de transcrição é parte imegrante e insepaiável deste insirumenlo.

4.1. O valor total deste contrato. a base do preço proposto, é de RS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX. Conforme consta no anexo I do presente
contrato.
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5.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no An. 65, §§ 5° e
6°, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o deseqii-iübrio •econômico-linanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do.Art. 65, inciso Ü. Alínea d, da Lei 8.666/93. mediante comprovação
documental e requerimento expresso do Contratado.

r-v-'

6.1. t) pagamento será efetuado na fesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Para ocorrer ikvprazo de trinta dias. contados do período de adimplemento:

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, que
poderá ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, üiriiiada a sessenía meses.

8.1. Efetuar o pagamento relativo ao fornecinienro efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;'
8.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
8.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo
a mais ampla e completa fiscalização, o que não e.virne o Contratado de suas responsabilidades contratuais e
legais.

9.1. Exêciitar devidamente o tbmecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
riielhores parâmetros de-qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados:
9.2. Responsabilizar-se por todos os ônus c obrigações concemenie.s à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objclo contratado:
9.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
9.4. Permitir e facilitar a fiscalização do Contralanie devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
9.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decon-enies de sua culpa
ou doio na execução do contraio, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
9.6. Não ceder, transferir ou sub-conlratar. no todo ou e.ti parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento
e a devida autorização expressa do Contratante;
9.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigida,s no respectivo processo íicitalório. apresentando ao Contratante
os documentos necessários, sempre que solicitado.

lO.l. Este contrato poderá ser alterado, unilaíeraimenic pela Coniraianle ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Ari. 65'e será rescindido, de pleno direito, cotdorme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93. . ■
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10.2. O Contratado llca obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia! atualizado do contrato.

11.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:
11.1.1. Advertência:

11.1.2. Multa dc mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso
na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado:
11.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçào total ou parcial do contrato;
11.1.4. Simultaneamente, Qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

12.1. Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as panes elegem o Foro da Comarca de Bayeux.

12.2. E. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente conti^to em Ü2(duas) vias, o qual vai assinado pelas
partes e por duas testemunhas.

Baveux - PB. XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

CAMARA MUNICIPAL 1>£ BAYF.UX

C.NPj: 08.606.972/0001-36

MAURI BATISTA Í>A SILVA

PRESIDENTE Da CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONTRATANTE

EMPRESA

CNP.I:

REPRESENTANTE LEGAL

CPF:

KG:

CONTRA FADA

TESTEMUNHAS:
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Bayeux - PB,. XX de XXXXXXXX de XXXX. |

CAMAUA MUNICIPAL DE BAYEUX

CNPJ: 08.í>a6.972/0ü01-J6

MAUR! BATISTA OA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONTRATANTE

EMPRESA

CNPJ;

REPRESENTANTE LEGAL

CPF:

RC:

CONTRATADA
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CÂMARA MUNICIPAL DE RÂYFUX
CASA SEVERAQüE DIO?;ÍSIO

Instituída em 10 de Novembro de 1960

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

PAGINA 126

'mm

Ref.: identificação da licitação

Para fins de participação na licitação (indicar o n® registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO D0§
PROPONENTE) CNPJ ou CIC nK sediada(o) ■ à (ENDEREÇO COMPLETO),
declara(amos) sob as penas da lei. que até a pre-sciU--* dala incxisle(m) fato(s) impedilivo(s) para a sua habilitação
no presente processo iicitaiório, estando ciente da obrigaíoriedadc de declarar ocorrências posteriores.

de 20XX

(nome, carimbo c assinatura do representante legai da empresa).
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GAMARA MUNÍCÍPAL DE RAYFliX

Ci^S/i SfíVii- V-• ^^

Instituída em 10 de Novembro de 1960

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

PAGINA 127

Rcf.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNP.l n". , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a) . portador(a) da Carteira de Identidade n°. . órgão expedidor , e
do CPF n"". DECLARA, para f1ns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n^. 8.666, de 21 de
junho de 1993. acre.scido peta Lei 0*^ 9.854, de 27 de outubro de 1999. declara que não possui em seu
quadro de pessoa! empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIU do art.
7° da Constituição Federal -de 1998 (l.ei n°. 9.854/99).

de 20XX

(nome. carimbo e assinatura do rcpi esentantc iegal da empresa).
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GAMARA MUNICIPAL DE RAYFUX

.  C SSVSÍ<? AQ: A A ̂ O A í 3í;a
Instituída em 10 de Novembro de 1960

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRÍO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

PAGINA 128

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ tf. . por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a) , portador(a) da Carteira de Identidade iC. , órgão expedidor e do
CPF n'^. vem por meio deste, DKCLARAR para fins de participação neste processo sob as penas da
Lei. que NÃO MAN TLM PARENTESCO corn os servidores municipais da administração direta e indireta,
principalmente com relação aos servidores pertencentes a esta ediüdade quer seja por laço de matrimônio quer
scia por laço de parentesco afim ou consanguineo ate o segundo grau.

de 20XX

(nome, carimbo e assinatura do representante lega! da empresa).
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CÂMARA MUNiCiPAL DE Bi
CAS.íV SEVERAOAE ElO?

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEÜX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÔRIO;

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2021

PAGINA 129

Instituída em 10 de Novembro de 1960

Ref: identificação da licitação '

Credencio o Senhor (a)__ , (nacionalidade, estado

civil, profissão), portador do Registro de Identidade n° , expedido pela ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ,

residente na rua . n® . cidade de como
meu mandatário, para representar a empresa . CNP.í
podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, inclusive com poderes para
formulação de propostas, lances verbais e interposição de recursos, renúncia ao prazo recursal e
desistência expressa dos mesmos, conccmeiue ao PREGAO i^r<IISENClAL SRP N® Ü00p5'2021. cujo objeto c
o REGISTRO DF; PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
}-:SPi:CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
ÍMALOTES) E OUTROS (TIPO "MOTOBOV") PARA FICAR À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE
DIONÍSIO. confbrnW especificações constantes do Tenno de Referência. Anexo I do Edital.

_. .de
(Loca! e data)

de 20XX.

Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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