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Estado do Maranhão
CAMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Manoel Pires de Castro, 287–Centro–CEP 65.560-000
CNPJ/MF–23.701.188/0001-09

EDITAL DE CARTA CONVITE
CARTA CONVITE Nº. 004/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAGALHÃES DE
ALMEIDA/MA, inscrita no CNPJ sob nº 23.701.188/0001-09, sediada na Rua Manoel Pires de Castro, 287,
Bairro Centro - Magalhães de Almeida/MA, por intermédio de seu Presidente da CPL, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade
CONVITE, do tipo Menor Preço por Lote, conforme descrição contida nesta Carta-Convite e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem
como à legislação correlata e demais exigências previstas nesta Carta-Convite e seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 26/02/2019
Horário: Até as 15:00 horas
Endereço: Rua Manoel Pires de Castro, 287, Bairro Centro - Magalhães de Almeida/MA
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material
de expediente e limpeza e gêneros alimentícios de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES de Magalhães de Almeida/MA, mediante o regime de Menor Preço por Item,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência e demais
Anexos desta Carta-Convite.
1.2. O Valor total Estimado para a Contratação é de R$ 75.266,96 (setenta e cinco mil duzentos e
sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).
1.3. Integram esta Carta-Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.3.1. ANEXO I – Termo de Referência
1.3.2. ANEXO II – Modelo de Proposta
1.3.3. ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada
1.3.4. ANEXO IV – Modelo de Carta Credencial
1.3.5. ANEXO V – Minuta do Contrato

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, escolhidos e convidados pelo
órgão licitante em número mínimo de 3 (três), que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes desta Carta-Convite e seus Anexos.
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2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperação extrajudicial;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o MUNICÍPIO DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com outros Municípios, ou com a União;
2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.7. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993.
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional
adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e
supervisão da execução do serviço e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo desta
Carta-Convite, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e
do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.
3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestarse, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.
3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular, ou documento equivalente.
3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
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3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como
empresário individual.
3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de
habilitação e o outro, a proposta de preços.
4.1.1. Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, sendo executados
apenas se entregues pessoalmente no ato de abertura da sessão pública.
4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA)
CONVITE Nº. 004/2019
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
(MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA)
CONVITE Nº. 004/2019
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)
5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatório do proprietário
(CPF e/ou RG).
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede acompanhado de documento comprobatório dos sócios (CPF e/ou RG).
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b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou outra equivalente, conforme o caso, que comprove
a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
e. Alvará de Localização e Funcionamento.
f. No caso de cooperativa:
f.1. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede;
f.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembléia que os
aprovou;
f.4. Os editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;
f.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação;
g. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
5.1.2. Relativa à Regularidade Fiscal:
a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida à
certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei, conjunta com a
previdência social;
c. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, emitida
até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o
prazo de validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa;
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e. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, emitida até
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais.
f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho (CNDT).
5.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser
inabilitado.

5.1.3. Relativa à qualificação técnica e econômica:

5.1.3.1. A qualificação técnica será exigida através da seguinte documentação:
a) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, que comprove que a licitante forneceu objeto compatível com esta
licitação.
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93,
conforme modelo Anexo III.
5.1.3.1.2. A qualificação econômica será exigida através da seguinte documentação:
a) Certidão de Falência e concordata
5.2. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial.
5.2.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
5.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
exigidos nesta Carta-Convite e seus Anexos.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)
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6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada e datada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes no Termo de
Referência
6.1.2. Preços/valores do Item da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária
anexo à Carta-Convite;
6.1.2.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto;
6.1.2.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
6.1.2.3. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta de preços
apresentada;
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.
6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas
as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração
do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
6.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
6.2.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a
devida anuência de todos os licitantes.
6.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.
6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
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7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lei n° 11.488, de 2007, que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão
apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo à Carta-Convite, separadamente dos
Envelopes de nº 01 e de nº 02, Anexo III.
7.1.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração fazendo jus ao tratamento diferenciado.
7.1.2. Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de
2007.
8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1. No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as
declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.
8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta
de preços apresentadas.
8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.
8.4. A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio desta Carta-Convite.
8.4.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando
os licitantes.
8.4.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02
- Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
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8.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável
do recurso.
8.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da fase recursal.
8.6.1. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
8.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o
julgamento.
8.7. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio desta
Carta-Convite.
8.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
8.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos nesta Carta-Convite no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007.
9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote.
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10.2. Será desclassificada a proposta que:
10.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências da presente Carta-Convite;
10.2.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
10.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista na Carta-Convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;
10.2.5. Apresentar preços unitários ou globais superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária
elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;
10.2.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração;
10.2.7. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato;
10.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993.
10.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as
demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.
10.5. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - ou
empresas de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007
- COOP -, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:
10.5.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde
que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
10.5.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar,
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
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10.5.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessão pública, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas/dias úteis, contados da data da Ata ou da
intimação do licitante.
10.5.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
10.5.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
10.5.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo
sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, permanecerá a classificação inicial.
10.6. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate será
aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, com a redação dada pela Medida Provisória nº
495, de 19/07/2016, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
10.6.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os
licitantes serão convocados.
10.6.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados,
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma
das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até
que se classifiquem todos os licitantes então empatados.
10.6.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o
sorteio será realizado, a despeito das ausências.
10.7. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do Menor Preço
por Item seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
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10.7.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
10.7.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase
recursal.
10.7.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.8. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade
competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
12. DO CONTRATO
12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas nesta Carta-Convite.
12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior pode rá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista nesta Carta-Convite.
12.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
12.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
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12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2019 a partir da data da assinatura do instrumento.
14.1.1. O prazo de fornecimento dos materiais terá início a partir da data de emissão da Ordem de
Fornecimento ou documento equivalente.
15. DO PREÇO
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Edital e na minuta do
Contrato, bem como nesta Carta-Convite e seus Anexos e na proposta apresentada.
17. DO PAGAMENTO
17.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.
17.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
17.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos nesta CartaConvite.
17.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com o serviço efetivamente executados, bem como às
seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;
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b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração.
17.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
17.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto
na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
17.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
17.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
17.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
17.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
18. DA FISCALIZAÇÃO
18.1. A execução do serviço ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições
específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência.
18.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratados.
18.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço ora contratados,
prestados em desacordo com a presente Carta-Convite e seus Anexos e com o contrato.
18.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito.
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19. DA CONCLUSÃO DO OBJETO
19.1.1. A Contratada fica obrigada a corrigir, qualquer erro do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto empregados no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Órgão: 01. Câmara Municipal 01.031.0050.2002.0000 – 3.3.90.39 – Material de Consumo MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
22. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo
administrativo, à penalidade de:
a. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.
22.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
22.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados
na Carta-Convite e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de MAGALHÃES DE
ALMEIDA pelo prazo de até dois anos;
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior.
22.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.
22.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
22.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:
22.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
22.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
22.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
22.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
22.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
22.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
23. DOS RECURSOS
23.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes
recursos:
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23.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da
lavratura da ata de reunião, nos casos de:
23.1.1.1. Habilitação ou inabilitarão da licitante;
23.1.1.2. Julgamento das propostas;
23.1.1.3. Anulação ou revogação da licitação;
23.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;
23.1.1.5. Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o
inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;
23.1.1.6. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
23.1.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
23.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no
caso de declaração de inidoneidade por decisão da entidade.
23.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarazões no prazo de 02 (dois) dias úteis.
23.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir,
devidamente informado.
23.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 03 (três) dias úteis, contando do recebimento do
recurso.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto na presente Carta-Convite deverão ser
objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias
consecutivos anteriores à data de abertura do certame.
24.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta,
por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que
tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham
recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se
sobre o teor do documento.
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24.2. As disposições desta Carta-Convite poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições
legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
24.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação
em até 03 (três) dias úteis;
24.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de
abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.
24.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em
julgado da decisão correspondente.
24.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a Carta-Convite e seus Anexos, bem
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na
execução do objeto desta licitação.
24.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas nesta Carta-Convite e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nele contidas.
24.6. Qualquer modificação na Carta-Convite exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em
contrário.
24.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
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24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Carta-Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
24.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.14. Em caso de divergência entre disposição da Carta-Convite e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão da Carta-Convite.
24.15. A Carta-Convite e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Rua
Manoel Pires de Castro, 287, Bairro Centro - Magalhães de Almeida/MA, nos dias úteis, no horário
das 08:00 horas às 12:00 horas.
24.16. Em caso de cobrança pelo serviço de cópia da íntegra da Carta-Convite e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.
24.17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
24.18. O foro para dirimir questões relativas à presente Carta-Convite será o de MAGALHÃES DE
ALMEIDA-MA, com exclusão de qualquer outro.

MAGALHÃES DE ALMEIDA MA, 18 de fevereiro de 2019

José Orlando Costa
Presidente da CPL
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ANEXO I
“TERMO DE REFERÊNCIA”
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
ITEM
1
2
3
4

ESPECIFICAÇÃO
AGENDA PERMANENTE, TAMANHO APROXIMADO:
13,9X21CM, CAPA EM COURVIN.
ALMOFADA PARA CARIMBO N° 4, EM TECIDO
ENTINTADO NA COR AZUL.
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO
ENTINTADO NA COR PRETA.
BLOCO PARA ANOTAÇÃO, BRANCO, COM 100 FOLHAS,
MEDINDO 21X 15 CM.

UNID

QUANT.

UND

22

UND

10

UND

10

BL

10

V. UNIT.
26,45
8,41
8,41
4,13

V. TOTAL
581,90
84,10
84,10
41,30

5

CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO DUPLA

UND

10

47,61

476,10

6

CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO SIMPLES

UND

10

23,28

232,80

7

CANETA NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA,
ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO
CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID.

CX

15

8

CANETA
ESFEROGRÁFICA
PONTA
METÁLICA,
ROSQUEÁVEL, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNDS.

CX

15

CX

15

CX

15

9
10

CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, CAIXA
C/ 50
CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°2/0, CAIXA
C/ 100

738,00
49,20
40,00
4,66
4,50

600,00
69,90
67,50

11

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/
180 ML, PCT COM 100 UNDS, CAIXA COM 25 PCTS.

CX

35

12

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/
50ML, PCT COM 100 UNDS, CAIXA COM 50 PCTS.

CX

35

13

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM

UND

100

0,64

64,00

14

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM

UND

100

0,74

74,00

15

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM

UND

100

0,79

79,00

UND

10

16
17
18
19
20
21

22

GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO
PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM
CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS
GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO
MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNDS
GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO
MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNDS
LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS
E
NUMERADAS,
ENCADERNADO,
COLADO
E
COSTURADO. COM 100 FOLHAS.
LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA
DURA, C/100 FOLHAS
MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA
MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES
FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12
UNDS.

126,97
124,86

4.443,95
4.370,10

952,30
95,23

CX

20

CX

20

UND

5

3,81
6,35

76,20
127,00
25,65

5,13
UND

5

UND

5

Cx

20

23,28
15,87

116,40
79,35

402,00
20,10
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23
24
25
26

27
28
29
30

PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM,
CAIXA C/ 10X500 FOLHAS
PAPEL OFÍCIO II, RESMA COM 500 FOLHAS, NA COR
BRANCA.
PAPEL TOALHA BRANCO, 100% CELULOSE, FARDO COM
1000 FOLHAS
PASTA AZ EM PAPELÃO REFORÇADO, PLASTIFICADO
COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM
FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS.
PASTA AZ EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM LOMBADA
DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE
PRESSÃO, CORES VARIADAS.

CX

50

RS

15

PCT

10

UND

25

396,79
38,09

14.231,50
5.951,85
380,90
344,00

13,76
UND

50

1.164,00
23,28

PASTA
FINA
TRANSPARENTE,
EM
PLÁSTICO
UND
POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.
PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM)
400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA),
ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.
PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12
DIVISÓRIAS

284,63

UND

50

3,07

20

153,50
124,80

6,24
CX

10

31

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350
G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNDS

CX

15

32

PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO,
COM ELÁSTICO 2CM, FORMATO 240 X360MM,
TAMANHO OFÍCIO.

UND

20

33

PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO,
COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.

UND

15

34

PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM
CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.

UND

5

35

QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.

UND

1

36

TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO
ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM
PONTA 21 CM.

UND

5

37

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE
ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 06 UNDS.

CX

7

38

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE
ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNDS.

CX

7

58,20
105,81

582,00
1.587,15
95,20

4,76
6,56
26,45
158,72

98,40
132,25
158,72
42,35

8,47
53,96
53,96

377,72
377,72
39.587,71

MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM
1
2
3
4
5

ESPECIFICAÇÃO
Água sanitária multiuso embalagem de 1000 ml, com 12
unidades.
Álcool em gel perfumado, condicionado em frasco de 500 ml,
lacrado em caixa com 12 unidades
Cesto de plástico resistente, com tampa e com capacidade para 60
litros.
Cesto de Plástico resistente, com tampa com capacidade para 50
litros
Coador para café, com cabo de madeira e base de tecido 100%
algodão no tamanho grande.

UND

QUANT

CX

10

CX

5

UNID

5

UNID

5

UNID

10

P. UNIT
31,74
96,29
68,78
63,49
6,35

P.TOTAL
317,40
481,45
343,90
317,45
63,50

6

Desinfetante e bactericida, de 1000 ml caixa com 12 unidades.

CX

5

7

Desodorizador de ambientes aerossol tipo spray 400 ml, caixa
com 12 unidades.

CX

5

8

Detergente líquido neutro 500ml.

UNID

25

53,96

1.349,00

9

Espanador com cabo de madeira

UNID

5

5,29

26,45

CX

35

PCT

5

10
11

Esponja para limpeza, dupla face de poliuretano com fibra
sintética abrasiva no formato retangular.
Flanela 100% algodão medindo 0,40x0,60cm. Na cor amarela.
Pacote com 12 unidades

101,47
132,26

84,65
31,74

507,35
661,30

2.962,75
158,70
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12

Lixeira telado em plástico, com capacidade para 09 litros.

UNID

Luva sem forro, confeccionada em borracha, destinada para
PAR
limpeza domiciliar.
Lã em aço, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, fardo
com 14 pacotes, cada pacote com 08 unidades. Embalagem de FARDO
60g.
Pano de chão para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo
UNID
enxugam.

13
14
15

5

31,74

25

5,50

5

158,70
137,50
1.296,20

259,24
10

7,94

79,40

16

Papel higiênico, folha dupla sem perfume, pacote com 04 rolos.

PCT

100

8,99

899,00

17

Pedra sanitária 30 gr, tipo pastilha arredondada.

DZ

10

31,74

317,40

18

Rodo plástico de 30 cm, com cabo de alumínio

UNID

5

8,73

43,65

19

Saco para lixo 30 litros, fardo com 25 pacotes de 10 unidades
cada.

FRD

50

20

Sabão em barra 200 Gr. Caixa com 50 unidades.

CX

5

21

Sabão em pó em caixa de 500gr, embalado em caixa de papelão
reforçado.

UNID

50

22

Sabonete em barra de 90 gr, pacote com 12 unidades

DZ

25

27,51

687,75

23

Soda caustica embalagem de 1 kg.

UNID

10

9,52

95,20

24

Vassoura de nylon com cabo de madeira

UNID

5

8,99

44,95

25

Vassoura de piaçava com cabo de madeira

UNID

5

7,71

38,55

26

Vassourinha para limpeza de banheiro com cabo em plástico e
suporte

UNID

5

74,07
70,90
6,88

20,10

3.703,50
354,50
344,00

100,50
15.490,05

Gêneros Alimentícios
ITEM

1

2

3
4

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor
branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação;
isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico,
contendo 01Kg
Achocolatado em pó solúvel, com aparência de pó fino,
homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo
estar melado ou empedrado. Pacote com 400g
Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco,
contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01
(um) ano
Água Mineral Natural, Sem Gás, Frasco Plástico 500 Ml fardo
com 12 unidades

5 Biscoito maria - pacote com três cartuchos
Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. Embalagem:
pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
6 validade mínimo de 06 (seis) meses - pacote com três cartuchos
Café torrado e moído, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com
selo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café –
7 ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g
Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca
integral e apto para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequado. Teor nutricional mínimo para porção
de 26g: proteína - 13%, gorduras totais – 13%, sem gorduras
trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Embalagem:
8 pacote, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do

UNID

VALOR
QUANTIDADE UNIT.

VALOR
TOTAL

Kg

120

2,80

336,00

Pacote

100

6,56

656,00

Und.

100

5,08

508,00

fardo

500

26,45

13.225,00

pacote

100

6,35

635,00

Pacote

250

6,24

1.560,00

Pacote

110

7,50

825,00

Pacote

75

6,56

492,00
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fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1
(um) ano.

9 Margarina - embalagem com 250g
Refrigerante sabores variados - bebida não alcoólica, não
fermentada, e gaseificada, composto por água mineral
Gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de guaraná, Aroma
natural de guaraná. Embalagem de 2 litros. Fardo com 6
10 embalagens
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola;
não fermentado e não alcoólico; embalagem com 30g para fazer
11 1lt de refresco. Pacote com 30 embagens

Recurso
Financeiro
Dotação
Orçamentária

Justificativa

Vigência do
Contrato
Prazo de
Execução
Adjudicação
Local de Entrega
Unidade
Fiscalizadora

Und.

40

3,18

127,20

fardo

200

6,35

1.270,00

Pacote

150

3,70

555,00

Valor Do Lote

20.189,20

VALOR TOTAL

75.266,96

FMS, PRÓPRIOS

01.031.0050.2002.0000 – 3.3.90.36 – Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Física MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
Órgão: 01. Câmara Municipal

Com o fito de suprir as necessidades da Câmara municipal de Vereadores de
Magalhães de Almeida/MA, com materiais essenciais para a manutenção e
atendimento ao público em geral, sendo medidas indispensáveis à consecução das
atividades para atender as necessidades desta Casa Legislativa do município de
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.
O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de
2019.
Conforme Ordem de Fornecimento.
Prazo: Até 03 (três) dias úteis após a Ordem de Fornecimento.
Por Lote.
No almoxarifado central da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA/MA.
Setor de Compras e Contratações da Câmara municipal de Vereadores de Magalhães
de Almeida/MA.

Osmar Araújo Portela
Presidente
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
CARTA CONVITE nº __/2019

Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira
responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.
PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO
1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG,
CPF, Endereço)
(Cidade) (UF), ___ de _________ de _____

_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III
MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA
Ref.: Carta Convite ___/2019 – CPL/MAGALHÃES DE ALMEIDA

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI nº.................... e
do CPF nº ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto
no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na
Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.
3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com
indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e 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.
a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não
incide em suas hipóteses vedadas.
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5) Quanto a elaboração independente de proposta:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura
oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal
[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel que
identifique o órgão (ou empresa) emissor]
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CARTA CONVITE Nº ___/2019
ANEXO IV
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
Rua Manoel Pires de Castro, nº 287, Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CARTA CONVITE N° ___/2019
Prezados Senhores,
A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______,inscrita no CNPJ/MF sob o Nº___, vem
pelo seu representante legal infra-assinado, credenciar o(a) Sr.(a)_______________portador(a) do RG
nº_________, e do CPF nº _____________para participar da CARTA CONVITE N° ___/2019 cujo
objeto trata aquisição necessária para ___________________ em conformidade com o Termo de
Referência – ANEXO I – que integra este Ato Convocatório deste Edital, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome de empresa ______em qualquer fase da Licitação, bem como requerer,
concordar, interpor e desistir de Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame
licitatório.

Local, data e assinatura.
(Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
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Estado do Maranhão
CAMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Manoel Pires de Castro, 287–Centro–CEP 65.560-000
CNPJ/MF–23.701.188/0001-09

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº. ______/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10010920/2019.
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE MAGALHÃES DE ALMEIDA E A EMPRESA ______________.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.701.188/0001-09, situada na
Rua Manoel Pires de Castro nº 287 – Centro desde Município.
REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Senhor OSMAR ARÚJO PORTELA
CPF: 050.081.823-15.
CONTRATADA: _______________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, situada na __________, Nº _____,
_____ - _______/_____.
REPRESENTANTE: Senhor __________, CPF nº ____________.
RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Carta Convite Nº 004/2019, pelas disposições da
Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos princípios
do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de
expediente e limpeza e gêneros alimentícios de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES de Magalhães de
Almeida/MA.
Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ _____________
(____________________), conforme descrição abaixo:

Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA
SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
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Órgão: 01. Câmara Municipal 01.031.0050.2002.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 3.3.90.30 –
material de consumo
PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a
apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos
seguintes documentos de regularidade fiscal:
a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.
II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA.
IV – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem
que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
V- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude
de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
VI- É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas
neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei
Federal n.º 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos
termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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I- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto
licitado, a Contratada se obriga a:
a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações
técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas
quantidades, qualidade e preços;
b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vicio e
às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;
d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador)
pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a
que se destinam;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus
endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários,
endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à
Administração ou a terceiros;
j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos,
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas
decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os
objetos licitados;
l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste
Contrato, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às
leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

M AG

A LH Ã ES D E A LM EI D A

Estado do Maranhão
CAMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Manoel Pires de Castro, 287–Centro–CEP 65.560-000
CNPJ/MF–23.701.188/0001-09
p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas obrigações
estabelecidas no Termo de Referência;
q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, pessoa jurídica de direito público, obrigase a:
a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar
aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações
estabelecidas no Termo de Referência;
j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2019, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial
Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA
A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de
Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a
CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de
força maior.
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CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA
A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de Referência, sem ônus
para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado Central da Câmara
Municipal de Vereadores ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência,
mediante Autorização de Fornecimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende
às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive
arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
PARÁGRAFO QUARTO – Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de
Referência e na Proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem
nenhum tipo de violação.
PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente,
havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade
do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de
pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS
Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na
entrega.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja
observado, será considerada inexecução contratual.
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador)
pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se
destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se
as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência,
ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas
condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições
estabelecidas
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo,
no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas
neste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório,
cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem
prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não
implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às
seguintes multas de mora:
a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso
na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e
publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de
advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO NONO – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tenham sido aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por
publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo
consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO
A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do ESTADO DO MARANHÃO,
obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição
indispensável à sua eficácia.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
MAGALHÃES DE ALMEIDA (MA), _____ de ________ de 2019.
_______________________________
OSMAR ARÚJO PORTELA
Presidente
CONTRATANTE
_______________________________
________________________________
CNPJ ___________________
CONTRATADO

1º Testemunha
Nome_________________________
CPF nº

2º Testemunha
Nome_________________________
CPF nº
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A LH Ã ES D E A LM EI D A

Estado do Maranhão
CAMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Manoel Pires de Castro, 287–Centro–CEP 65.560-000
CNPJ/MF–23.701.188/0001-09

TERMO DE ENCERRAMENTO
Este volume do edital na modalidade CARTA CONVITE nº ___/2019, possui 3___
(______) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.
Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, Estado do Maranhão, em __ de _______ de 2019.

José Orlando Costa
Presidente da CPL

