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PREGÃO PRESENCIAL N.J 02/2017

b OIT AL

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA por intermédio da Comissão Permanente de l icitação

designada pela Poitana n'"' 02/2017 de 24/02/2U!/ com sede a Au Castelo Branco sn Centro nesta ndado torna publico quo

rcali/ara !ic'taçau na Modalidade Pregão Piescncial, tipo Menor Preço global, c em conformidade com n disposto na Le i redoral -'V"1

10 li 2 u de 17 de julhu i.le 2002 e aplicação subsidiaria pela Lei Federal n(1 3 666 de 21 de junho de !993 o suas al ienações

DOOBJETO

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

? 2 Podt.Mn fwrífcipaí dcsíc PREGÃO PRESENCIAL pessoas nindicss sob a condição do M^njtmpresrj e Emp/es.i de

Pequeno Porte para e fe i to do tiatamento diferenciado pieuisto na Lei Complementar n° 123/2006, em que devera ser comprovada

mediante apresentação de Declaração, fumada pelo lepiesentantc legal da empresa tatificando não hcu-ei nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3" § 4". da referida lei A não entrega desta declaração indicara que a licitante optou por não utilizar os benefícios

previstos na Lei Complementar n ° 123/2006

2 2 1. A declaração em questão devera ser entiegue a Comissão Permanente de Licitação/CPL logn nn inicio da sess..io
de abeitura juntamente com o credenciamenio. antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) e-igidos nesta

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favoíecido previsto na Lei
Complementar n.° 123/2006
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.. -l Náo será admiiida a subcontratação.

2 5 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência concordata, concurso de credores, dissolu-
\ i t ' 'uiirdação ou cm regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição empresas estrangeiras que não funcionem
'.;• p;^ or.oresas oue possuam, entre seus sócios servidor da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, bem
• • . : , o ; / ]udi 'S qi:o tonham sido declarados niidònoos para í ici tar eu con-ratar com a Administração Publica ou punidos com
"..-í v,s;:;; do direito do i.mícir e contratar pela CAMARÁ MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

3. DOCREDENCIAMENTO

.'.'• ! O credenciamento far-se-ã. por meio de instrumento publico de procuração ou instrumento particular com íirma reco-
;.'iKi.í;i ou carta credencial, podendo serem modelo próprio, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos
;̂  dovKiis atos peihncnlos ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da
;;:ii;'osa proponente devera apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
,'ji:. úA.-rcur ciireitos de assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

-í. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

-i 1 A Pi oposta de Preços e os Documentos cie Hablluação deveião ser apresentados pessoalmente pelo representante
'.'ledeuciíido. no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no
feche e. de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do
! ; > • !rr',!'.; os seguintes dizoies:

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
CÂfvlARA MUNICIPAL DE PORTO RiCO DO MARANHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017 - CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE N." 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

' i.? /'• luunido paia recebimento e pata abei lura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e
u:- Jua.muntos que a instruírem será pub,:ca, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal n/ 10.520/2002 e
o D ",i-.;'.. r.:,;ac!jal n.1- 24 (329 de 03 de outubro de 2008 aplicando-se subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.°
;; "•'.;".•",) com suas modificações e em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos, no local e hoiano já determinado
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5 /- .Ao spres tília; sua pioposia a iicítonk1 se submete a todas as rbusutos e condições rít-síe '.'isJnjme^ío Cons-ocatófio A

proposta uma ver aberta vincula a licitnntc obrigando a vencedora ao cumprimento de sou ohjctn salvo ocorrência do motivo justo

decorrente do tatu ^uperucnionto e aceito pola CPL / Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, na foima do parágrafo 61'1

donit 43 da l 01 nc 8 (J66/93

5 3 -- Não suiáii consideradas propostas apresentadas por telegrama Internet ou foc-similc. bem como aquela1..; que contiverem

rasuras emendas borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar a dubicdade prinoipalniuite cm relação a

valores o nan se considerara também para fins de classificação qualquer oferta de vantagem não prestas nesta Instrumento

Convocatório

b 8 - Constatada declaração OLI documentação falsa apôs inspcção pela Comissão Permanente de Licita-

ção/CPL. o iicitanle será inabilitado ou desclassificado, conforme o caso. sem prejuirn de outras penalidades
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6. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6 i Paia julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

6 2 Apõe a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro c sua equipe de apoto classificarão o Lic;-
tante autor da proposta do MENOR PREÇO, e todas aquelas apresentadas com preços ato 10% (dez por cento) superiores aquelas
de menor valor dispostos em orcíom crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa rjc lances verbais

6 3 Quando não focem identificadas, no mínimo tiés propostas escritas com preços em conformidade com o definido no subi-
tcm anterior, o Pregoeiro fará a classificação das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem cicscente. quaisquer
que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das íicitantes participem, também da etapa de lances verbais,
conforme o disposto nos incisos VII c VIII do artigo 13 do Decreto Fstadual n ° 24 629 de 03 de outubro de 2008

6 7 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre n proposta escrita de menor preço poi lote e o
respectivo i;alor estimado pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, para os serviços

6.8.2. Entendn-se por empate aquelas situações cm que as propostas apresentadas pelas microempresas c empresas de
pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço

6 8 4 . Não oconendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada na forma do subitem
6 8 3 , serão convocadas as ME"s c EPP s remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.8 2, na ordem
classificatona, para o c<ercício do mesmo dueito

6 3 5 Na hipótese da náo-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objcto licitado será adjudicado cm favor
da proposta originalmente vencedora do certame.

6 8 6 0 disposto nos subitcns 6 8 3 e 6 8 5 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 9 As microempresas c as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão a sua firma ou denomi-
nação as expressões 'Microempresa' ou 'Empresa de Pequeno Porte1', ou suas respectivas abreviações, ''ME1' ou ''EPP", conforme o
caso. sendo facultativa a inclusão do obieto da sociedade (art 72. da LC 123/2006)

6.10. As piefc.ronc.ias e prazos de que tratam os itens 6 8 e 6 9. instituídos pela LC 123/2006. não se aplicarão ao prescntc
PREGÀO PRESENCIAL se dele participarem apenas microempresas e empresas de pequeno porte, indistintamente Também não se
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aplicarão os termos da LC 123/2006, na fase de disputa de lances, se a partir dela participarem apenas M t s e EPP's indistintamente

san

6 19.2 Havendo alguma lestriçao na compiovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis cujo
tormo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame^ prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação pagamento ou parcelamento do debito e emissão do
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

6.20 Vistas e rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes todas as
propostas, os documentos de habilitação do vencedor c os envelopes de habilitação remanescentes

6.21. Manifestação dos demais licitantes quanto a intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva
nesse sentido,

6 22 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso

6 23 O licitante vencedor dc\/crà. no prazo mã>imo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da formalização e definição da pro-
posta no PREGÃO PRESENCIAL, entregar por escrito, proposta definitiva do preços julgada vencedora, nos mesmos moldes
requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL, contendo expressamente os preços ofertados no PREGÃO PRESENCIAL, sob pena de
ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas em lei

6 24 Da sessão lavrar-sc-ã ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes em que. ao final, dcveia
ser assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio c licitantes presentes.
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7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7 3 Os interessados em participar no presente procedimento licitatorio. seja pessoa físico ou jurídica, deverão apresentar

toda LI documentação comprohatona da necessária qualificação devidamente autenticada cm cartono ou antecipadamente por esta

Comissão mediante apresentação dos originais para confronto cm ate 24 horas da data marcada para a abertura do menciíjF.aciíj
envelope compreendendo a scguinto documentação

7.3.1 - Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado crn se tratando de sociedades

comerciais o no caso de sociedades poi açòes. estes deverão vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores,

nos quais devora estar contemplada dentre os objetivos sociais, o fornecimento do produtos compatíveis em características cj/ii o

objeto da licitação.

Prova do inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas fCNPJ)

crtidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais afã Divida Aiiva Certidão Conjunta

Neqativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos hoderais c a Dí/da Ativa da União abrangendo as
oníribuicoes sociais emitida no sito V^-H-V i

b)

Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, emitida no site- ^^j^3;--pv\ciú\)__hr oi/orgão equiva-

lente do domicilio do licitante

Certidão Quanto a Divida Atrva do Estado, emitida no site •jyyw GHaz-rimio^i-! ou ^ro/b equivalente do

domicilio do licitante

• Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCpf/IA. ou órgão equiva-
lente do domicilio do licitante

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda ívlunicipal, a saber

/
• Certidão Negativa ou positiva com efeitos de Nogatijí^/clativa aos Tributos Municipais, emitida no site

\;.-'^\«i oorntan-mri^)); br ou órgão equivalente do domicilio do licitante;

• Licença para localização e Funcionamento

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social reoferentc ao Fundo de Garantia pofTcmpo de Serviço

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, emitido
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7.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Através de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, apresentados na
forma da Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

7.3.3.1 - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial ou;

b) publicados em jornal de grande circulação ou; ,

c) registrados na Junta Comeicial do Estado do Maranhão - JUCEMA, ou
órgão equivalente da sede ou domicílio da licitante e;

d) Acompanhado de Certidão de Regularidade do Contador, expedida pelo Conselho Regi-
onal de Contabilidade do domicilio do licitante

7.3.3.2- As empresas com menos de um ex&rciclo financeiro devem cumprir a exigência deste sub-itern mediante apresen-
tação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

c) Certidão negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de até 90 ( noventa
) dias anteriores à data de apresentação das propostas.

7.3.4- Qualificação Técnica:

a) Prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa(s) juridica(s) de

direito público ou privado, dando conta que a licitante já forneceu e/ou fornece a contento produtos que atendam à exigências

deste certame, compatível em caracterísiticas com o objeto do certame.

7.3.5 - Documentação Complementar:

a) Declaração de acordo com o inciso XXXIII da Constituição Federal nos termos do ANEXO III

b) Declaração de Fatos Impeditivos da Habilitação, nos termos do ANEXO II

c) Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação nos termos do ANEXO VII

7.4 - Ê de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.

7.5 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será devolvida à licitan-
te

7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apre-
sentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição

7.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 ( cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, oagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contra-
tação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar á licitação.

Material de eipedirnlc '
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/ 9- Os documentos necessanos a habilitação podcíão ser apresentados em cnpias autenticada através de Caitono competeiv

to ou por esta CPI. com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes mi;dion'e

a apresontaçáo dm; ongmais paia confronto, e -ce to aqueles emitidos pela internet nos termos do Art 682 § 3" do Ondiqu de

Moiniai da Conegedona Geral da Justiça do Estado do Maranháo

í' 11 - O? documentos devoíao preferencialmente, ser apresentados na mesma oídcm cm que são c - ig idos no edital e -;iowc-

t ao estar giampeados um uutro meio de fi-ação cm volume que permita o adequado manuseio da documentação

7 \7 -- As declarações de Localização e Funcionamento da empresa e do Cumpnmenlo dos Requisitos da Habilitação dev/eráo

ser apresentadas f - O R A do envelope de n1-' <)2 -- Documentos de Habilitação

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9. DOS RECURSOS
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o i; atos in:;ur-oetiveis d<; aproveitamento

10-DA ENTREGA DO OBJETO

11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11 2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO poderá levogar a licitação per razões de interesse pú-
blico devendo anula-la, de oficio ou provocação de toicoiros, quando o motivo assim justificai
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durante o seu transcurso desde que ocorra motwo justificado c aceito pela administração

1 1 6 F: facultado a administração quando a convocada não letimr ou aceitar a Nota de Empenho no prazo e condições estnhc

lecidas chamar os licitantes remanescentes, obedecido a ordem de classificação, paro fazô-lo em igual prazo e nas mesmas condições

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este PREGÃO PRESENCIAL, independentemente da

cominação prevista no artigo 81 da Lei 8 666/93

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.4 A Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se no ato da ates-
tação, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e acoita.

12 O - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo ctejjjj(_{quinze) dias,_mecfr'ante a
apiesen tacão da nota fiscal, atestada pelo setoi competente, acompanhados ainda das Ce/tf dagConjuntaNegativas de
Tiibutos Fedetiiis^ FGTS e de Débitos trabalhistas, e ainda devei a conter, obrigatoriamente, a identi_ficaçèo do ce/tame

//cf teto/70.

1? 6 Na existência de erros na nota fiscal, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA devolverá a
fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a substituição.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

131 Se o proponente vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou. ainda, se recusar m;ustificadamento a assi-
nar o instrumento contiaíual a sessão será retomada e os demais licitantes chamados na ordem de classificação sujeitando-se o
proponente desistente as seguintes penalidades

13 1 1 Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de

PORTO RICO DO MARANHÃO por prazo não superior a dois anos e,

131.2. Declaração de imdoneidade para licita: ou contratar com a Administração Pública.

132 No caso do atraso injustificado ou incxccuçào total ou parcial do objcto deste PREGÃO PRESENCIAL a CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO poderá, garantido a previa defesa, aplicar a ticitante vencedora as seguintes sanções

13 2 1 Advertência
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' 3 2 2 l kilta de U.3% (três décimos por cento) por dio de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com n proposto c o
u'jbbijiccido neste edital, ate o mn*imo de 10% (der por cento) sobre n valor total da nota de empenho lecolhida no pia/o ma-imo de

!:') Uiuin/O! dias rorndos uma u e.-: comunicados oficiaímentc

U -• -'U multas a que se relerem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos escudos pela CÂMARA

MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO ou cobradas dirctamente da empresa amigável ou judicialmente e poderão sei

jplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

14 1 A despesa relat iva a este PREGÃO PRESENCIAL deueia ocorrer a conta de recursos próprios da Camaia Municipal e

ostáo contemplado;; na seguinte Dotação Orçamentaria

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Ativiclade: 0101.01.031.0001.1004 - Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15 2 Fica assegurado a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO o dnctto de no interesse da Administra-

ção, anulai ou revogar, a qualquer tempo no todo ou em parle a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da

legislação vigente



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha _
Rubrica

l S I ADO DO MARANHÃO
C V M A R A M l N 1 C I P A I . 1)1 PORTO RICO IX) MARANHÃO

V v . C a s l e l n Branco sn (entro CM*: 65.263.00)1
C MM -01.624.005/0001 58

POR l O RICO 1)0 \ I A R A M I Ã O - K S T A D O DO M A R A N H Ã O
15 5 Não havendo expediente ou ocori crido qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marca-

do, a sessão sem automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local antenormcnte

estabelecido, desde que não haja comunicação do Piegouiro cm cont ra r io

ANEXO l - Termo de Referência

ANEXO II - Declaração de Incxislcncm de Fato Irnpcditwo da Habilitaçac

ANEXO 111 - Docbroç.io do inciso XXA1IÍ

ANEXO IV - Modelo da Proposta de Preços

ANEXO V - Declaração de Micioempicsa

ANEXO VI • Declaração de Localização e Funcionamento da empresa

ANEXO VII

ANEXO VIII

•/- v ^ °<Jjfa cie. c.
JOCILIA DE JESUS PINHEIRO

Presidente da CPL



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARÁ MIMÍ 11'AI Dl, PORTO RICO DO MARANHÃO

Av. Castelo linmco *n Centro - ( : KP: 65.263.000
(MM -01.624.005/0001 58

PORTO RICO IX) MARANHÃO- I STAIX) IX) MARANHÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

A N E X O l

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO Aquisição do material de expediente para consumo na Câmara Municipal, conforme especificação a seguir

2. PLANILHA

ITEM

21

22

23

DESCRIÇÃO

ofacta p/caí inibo n°4

uivo moita poliondíi

lotas esferográficas coros

tucho col

íucho hp 93

tucho preto

' s? /0

's 6/0

s 4/0

T branca 90g

riotivo

elope pardo A 4 c * c/100

c Io p c pardo oficio

Icte largo

ralor de grampos

cropc

duro v

gomada 50x50

mpcodor grande

mpoador módio

impôs 5.000

s preto apontado

borracha natural 25g

ode ata c/ 100f)s

3 dc ponto

UND

Und

Und

Cx

Um

Und

Um

Cx

Cx

Cx

UND

Cx

und

UNU

Und

UND

Cx

RI

RI

Und

Und

Cx

Grz

Cx

Und

UND

QUANT

5

100

10

25

25

25

15

25

25

40

15

200

150

5

10

10

5

5

5

50

10

5

2

10

10

V. l

RS

RS

PV

R$í

RS í

R $ "

R$

RS

RS

RS í

R $ 4

RS f

RS f

RS

RS

RS E

RS

R$1

R$

RS

RS

RS T

R$

RS1

R S 1

47

t i

53

42

63

93

14

59

5?

RS 58,85

R$ 48 15

RS 32100

RS 66,34

RS 269 64

RS 4.28

RS 165.85

RS 1̂  1'i



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha,
Rubrica

KMADO DO MAKAMIÃO
(AMARA MIM( IPAL D K PORTO RICO DO MARAMUO

Av. Custeio Biiinco »n C entro - CEP: 65.263.000

CNP.) - 01.624.005/0001-58
POR'IO RICO DO M A R A M I A O - l SI ADO DO MARAMIAO

26

T<

28

29

30

31

32

33

34

organizador c/2 bandejas

papel n 4

papel almaço c/pauta

pasta az íomb largo

pasta com elástico oficio

pasta com ferragem

Percevejo

perfurador médio

tinta p/canmbo

Und

c.<
CK

Und

Und

Und

Cx

Und

U MD

6

10

1

100

100

100

10

2

5

RS 34,24

RS 235, 40

RS 128,40

R$20.33

R$ 5;56

RS 4. 92

R$8,56

RS 27,07

RS 428

RS 205,44

RS 2 3M.DO

RS 128,40

RS 2 033.0Q

RS 556.40

RS 492.20

RS 85. 60

RS 54. 14

R$21.40

RS 40.206,96
3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3 2 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do numero do contrato, do
numero desta licitação, n identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horànos e endereço de
entrego

3 3 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo rece-
bimento por parte da Contratada, inclusive fac-similc c correio elctrònico.

3 4 - 0 objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas será recebido provisoriamente em ate 03 ( ires) dias
úteis contados da data ria entrega dos produtos conforme especificado no instrumento convocatório, acompanhada da respectiva nota
fiscal/f atura

3 5 - Na hipótese de substituição, a Contratada devera fazè-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado

3 5 1 - só disser respeito a diferença do quantidade ou de partes, determinar sua complcmcntação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3 5.2 - no hipótese de complcmcntação, a Contratada deverá faze-la em conformidade com a indicação do Contratante, no
prazo máximo de 03 (três) dias. contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado

3 6 - Caso o material não seja entregue no prazo e quantidades determinadas, a Câmara Municipal de PORTO RICO DO
MARANHÃO/MA, providenciará a imediata suspensão do pagamento até que seja sanada a pendência

3.7 - O fornecedor ficará obrigado a trocar, as suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o recebimento
não importará a sua aceitação

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

4 1 O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias mediante apresentação
da Nota Fiscal acompanhada da nota tisca! atestada pelo setor competente diretamontc na conta do fornecedor, para que o licitantc
vencedor devora na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o credito.

4.2 A nota fiscal deverá ser omitida, de acordo com as respectivas quantidades fornecidas e com preço unitário original, de-
•Vl.ircii.il de



wi r VIM u MUJ UU FWK/WfttU
Folha_
Rubrica

INSTADO DO MARANHÃO

CÂMARA Ml WCIPAL DF, PORTO RICO IX) MARAM1AO
Av. Castelo Ilnmco xn Outro - CKP: 65.263.000

CNP.I - 01.624.005/0001-58
PORTO RICO IX) MARANHÃO- KSTADO DO MARAMIAO

terminando o valor total a preços contratados

4.3. Não serão efctuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de pe-

nalidades Impostas ao proponente ou inadimpléncia contratual, inclusive

4.4. A Camará Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da ates

tacão, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

4 5 - QJ*agamento_de cada uma d^suas^patceias^seráefetuadono[prazo maxinio ctejfj(QUINZE) dias; mediante

a apresentação da nota fiscal, atestada pe^osetot competente, acompanhados ainda das Cetiidão Conjunta Negativas cfe

Tributos Fedetais, FGTS cte Débitos Trabalhistas^e ainda deverá conter, ̂ obrigatoriamente, a identificação do^eiiatne

licitatotio^

46 Na existência de erros na nota fiscal, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA devolvera a

fetura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando devoro proceder a substituição

5-FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5 1 - Os recursos orçamcntános para fazer face as despesas desta licitação correrão por conta dos recursos específicos e

estão contemplados na seguinte Dotação Orçamentaria

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividacfe: 0101.01.031.0001.1004-Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

6. DA VIGÊNCIA

6 1 - 0 presente contrato terá vigência de 06 f seis ) meses e entrará em vigor na data de sua assinatura, c findar-se-à cm

31 de dezembro de 2017.

7-ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (Aíí 40. ínc II, § 2°da Lei 8.666/93)

7 1 - Valor global estimado em RS 40 206.00 (quarenta mil. duzentos e seis reais)

8 - Modalidade da Licitação:

8 1 - Pregão Presencial n0 02/2017, Lei rf 10 520 de 18/07/2002 c aplicação subsidiaria da Lei 8 666/63 o suas alterações



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Fo)ha__.
Rubrica

-^
KSTADO DO MARANHÃO

CAMARÁ M l í M C I P A K I)K PORTO RICO DO MARAMIAO
Av Custeio Rmnco sn Centro - CKP: 65.263.001»

CWM - 01.624.005/0001-58
PORTO RICO DO MARAMIAO- I.STADO DO MARAMIAO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o n.° . sediada na

(endereço completo), por seu representante legal, declara, soh as penas da Lei, nos termos do artigo 32. §

2 C , da Lei Federal n° 8.666/93. que ate a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do presente Pregão, c que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

PORTO RICO DO MARANHAO/MA, . .. de . . . . de

(Representante Legal)



CM PORTO RICO DO MARANHÃO

Folha.
Rubrica^

KSIADO IX) MAKAMIAO
CÂMARA MI Nl( 11'AI Dl! I'OR1O RU O DO MARANHÃO

Av. Caslflo líniiuosn - < t litro - ( Kl': 65.263.0UO

(MM -01.624.005/0001 58

POR l (J KICO DO MAR VNHAO-I MADO DO MARANHÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7nDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa . signatária Inscrita no CNPJ n° . . . . , sediado a (cndcieço

completo), por sen n;prcsentantc legal, declara sob as penas da Lei. que não possui no sou quadro de pessoal menor do 18 (dezoito)

anos cm c'cfcícío de aíit/fdadc noturna perigosa ou /nsafubre. nem como não uWca para qí/a/quer trabalno ou afivdade. rncnof de I6
(dezasseis) anos e-ccto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos cm conformidade com o inciso XXXIII do arl 7" da

Constituição Fcdeial e com a Lei n° 9 854/99

Nome e assinatura do rcpioscntantc legal da empresa



IM WKFU RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

l S T A D O IX) MARANHÃO
CAMARÁ MI NKTPAL I)K POR1O RICO DO MARANHÃO

Av. Cíislclo liranco $n - Centro - CKP: 65.263.000
<:NIM - oi.624.oo5/ouoi-ss

PORTO RICO 1)0 M ARAIS HÃO- ESTADO DO MARAMIAO

PREGÃO PRESENCÍAL N.° 02/2017

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ILMOSRA. PREGOEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2017

Prezados Senhores.

Em atendimento no Edital do Pregáo Presencial n° 02/2017 dessa Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO,
apresentamos proposto para . . . , dentro das seguintes condições

n) Numero do PREGÃO PRESENCIAL e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF. endereço completo,
telefone, fax c endereço elctrónico (e-maií), este ultimo se houver, para contato.

b) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, profissão, números do CPF e Carteira de Identidade c cargo

na empresa

c) Descrição detalhada dos itens cotados, em conformidade com as especificações contidas no Ano/o l. com indicação do

numero do item, unidade c quantidade

d) Valor total dos itens e valor global, em algarismo e por extenso, em real, com. no máximo, duas casas decimais após a vir-

gula, prevalecendo este último cm caso de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo c irrcajustavel

c) Prazo de ualidadc da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

f) Quaisquer tributos, custos c despesas dirctos ou mdirctos omitidos da proposta ou mcorretamcnto cotados serão considera-

dos como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os sciviços serem

executados c fornecidos sem quaisquer ónus adicionais

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura do representante legal



l S T A D O D O MARANHÃO
C Â M A R A Ml MCIPAI . D K PORTO RICO DO MARANHÃO

Av. ('iisU-lo Ilnim-o *n ( t-niro - C K l * : 65.263.00(1
(MM -01.624.005/0001-58

PORTO RICO DO M A R A N H Ã O - KM ADO DO M A R A N H Ã O

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

ANEXO V

CM PORTO RICO 00 MARANHÃO
Fo!hâ__________
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO Ml C ROEM P RE S A OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/0 (razão social da licitantc). inscrita no CNPJ sob D n° , sediada na

(endereço completo), representada polo(a) Sr.(a) R G n° C P F n"

D E C L A R A , para os fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006. sob as sanções administrativas

cabíveis u íob as penas da lei que se enquadra como

D MICROEMPRESA, conforme inc l do art 3° da Lei Complementai n° l?3/06

D EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme me II do art 3° da Lei Complemcníar if 123/2006

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



CM PORTO RICO DO MARANHÃO

Folha
Rubrica

l S I A D O DO M V K A M I A O
( A M A R A Ml \  11'AK I) K P O R I O RICO DO M A K A M I A O

Av. Castelo llrimco sn ('entro ( KP: 65.263.0UM
(MM -01.624.1*05/0001 58

POR l O RICO |)O MARANHÃO UNTADO DO M A R A M I VO

PREGÃO PRESENCIAL N.lj 02/2017

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FMDEREÇO

CIDADE/ESTADO

C E P

PONTO DE REFERENCIA

TELEFONE

(nome da empresa)

(nome o assinatura do representante legol ou procurador



C S I A DO IX) MARAXHÃO
t AVIARA Ml \K'II'AL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Av. ('iislelo Bnmco sn Ccniro - ("KP: 65.263.000
CNPJ - 01.624.005/0001 58

PORTO RK O IX) MARAMIAO- rVl AIK) DO MARANHÃO

CM PORTO RICO 00 MARANHÃO
Folha
Rubrica __

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CNPJ n ° sediada na .represen-

tado pelo (a) Sr. (a) _ _ . . _ , R G. n° , C P.F rf D E C L A R A , sob
as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação pievistos no instrumento convocatório do Pregão

em epígrafe, realizado pela Câmara Municipal de PORTO RtCO DO MARANHÃO, incxistindo qualquer fato impeditivo de sua

participação neste certame

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador



CM PORTO RÍCO DO MARANHÃO
Folha.
Rubrica

K S I V D O IX) MARANHÃO
CÂMARA Ml M( II'AI Dl-! PORTO RICO DO MARAMIAO

Av. C;ivk>lo Bninco sn í cnlro - ( KP: 65.26.VIMU)

CMM--01.624.005/0001-58
1'ORTO RICO DO MARAMIAO- LIMADO DOMAR AM IÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, E A
EMPRESA

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO pessoa jurídica di; direito publico interno inscrita no CNPJ

sob o n° 01 6240P5/POL)1-58 situada o Av CosfcJo Branco sn - Confio, nosío cidade de PORTO Í?JCO DO MARANHÃO -
Maranhão neste ato representada poi Valdir de Jesus presidente brasileiro casado residente e domiciliado neste município

doravante denominada simplesmente Contratante e a empresa com sede a

inscrita no CNPJ suh o n ° ., . . representada neste ato pclo(a) Sr p)

. . . . . doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato, n o s termos

do Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2017 seus Anelos c da Proposta de Preços que a este integiam independentemente
de transcrição e se regera pela Lei Federai n ° 3 666/93 e pelas clausulas e condições abaixo

1. DOOBJETO

1 1 - 0 presente Contrato tem por ob|efivo o aquisição de ..

2. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

2 4 - 0 objoto da presente licitação em crida uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente cm ale 03 ( t r ês ) dias
uleis. contados da d;ita da entrega dos produtos conforme especificado no instrumento convocatório, acompanhada da respectiva nota
fiscal/fatura



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

KSTAIX) 1)0 MARANHÃO
CÂMARA M l \ l ( IPAI Dl: MORTO RICO DO MARANHÃO

Av. í aslt-to l!r:mco sn Centro - ( K P : 65.263.000
(MM -01.624.005/0001 58

PORTO R I C O no M A R A N H Ã O - r s i \no DO M \RANHAO
2 6 - Caso o matenai náo seja entregue no prazo c quantidades determinadas a Câmara Municipal de PORTO RICO DO

MARANHAO/MA, providenciara a imediata suspensão do pagamento ate que seja sanada a pendência

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

3 4 A Gamara l lunicipaí de PORTO RICO DO MARANHÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se. no ato da ates-

tação os produtos cnticgucs não estiverem de acordo com a especificação apresentada c aceita

3 5 - O paqamento de cada^uma^e suasjj_arcela_s._ sei'á_efetuad_onopt_azo máximo de15 (quinze) dias, mediante a
apresentação da nota fiscal^ atestada pejo setoj competente, acompanhado^ainda das Certidão Conjunta Negativas de
Tributos Fedetais^FGTS e de Delitos trabalhistas, e ainda devera contei, obrigatoriamente, a identificação do cetiame

licitatoiio.

3 6 Nn e-istencia de erros na nota fiscal a Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHAO/MA devolvera a fatura ao
fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis quando devera proceder a substituição

4. DOS RECUROS ORÇAMENTARIOS

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 0101.01.031.00011004 - Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material ríe Consumo

5. DA VIGÊNCJA

5 1 - 0 presunto contrato entrara em vigor na data de sua assinatura, e tindar-sc-a em 31 de dezembro de 201/.

6 - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - A suspensão dos pagamentos de seiuiços executados por peiiodo supenor a 30 (trinta) dias iitcis, implicará na rescisão

do Contrato independentemente de notificação judicial ou extra-judicial desobrigando o Contratado da execução dos seiuiços

restantes, sem projuiro do direito de receber o valor correspondente aos serviços executados aciescido da multo a que se refeic o

parágrafo terce i ro da clausula se*1a

PARÁGRAFO UNíCO



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

KSTAIK) 1)0 MARANHÃO
( A M A R A Ml NIC1PAI 1)1 PORTO RICO DO MARANHÃO

Av. Castelo Ilninco sn Centro--Cr-J*: 65.263.0(10
(MM - 01.624.005/0001 58

1 ' O K I O RICO DO M A R A N H Ã O - K S I A Í X ) IX) M A R A N H Ã O

Os domais motivos cnscjadoros da rescisão contratual cstno previstos nos incisos l a XVII c parágrafo unico do art 78 da Lei n"

8 666 do 21/06/93

Alem da multa aludida no parágrafo segundo da clausula sexta, n Contratante poderá, garantida a provia defesa aplicar ao

Contratado, na hipótese de me-ecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções

A) advertência.

B) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados nos casos que ensejarem sua rescisão determinada

por ato unilateral o escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

C) suspensão temporária de participação em licitação o impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO

RICO DO MARANHÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos,

D) declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determi-

nantes da punição.

E) as sanções prcuislas em "a" "c" c "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista cm b

7-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7 1 - 0 descumpnmento tota l ou parcial de qualquer das obrigações aqui elcncadas sujeitara o fornecedor, as sanções pré

uistas nos arts /"/ c 78 e seus incisos, da l_ci n° 8 6606/93

TESTEMUNHAS:

VALDIR DE JESUS

CONTRATANTE

CONTRATADA


