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PREGAO  PRESENCIAL n° 11/2021  -REABERTURA

Processo n ° 3016/2021

Edifa] n° 12/2021

PARA pARTieipAGA® ExcLusIVA DE MieR®EMPRESAs. EMPRESAs DE

PE®UEN© P®RTE E MICR®EMPREENDED®FR INDIVIDUAL

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi  torna  ptlblico  que  se  enconl:ra  reaberta

nesta unidade,  a  licitagao na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 11/2021,  do

tipo  MENOR PREeo  POR ITEM,  SUBMETIDO A  LANCES  que sera  processada

e  julgada  pela   Pregoeira   Sra.   LUANA  SILVERIO  ALVES  e  equipe  de  apoio,

designados pela  Portaria  n° 19/2021.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.a  10.520,  de  17  de julho  de  2002,

aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal

n° 8.666/93 e LC  123/2006 com suas alterag6es.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio

e anexos, que dele sao parte integrante.

Os   envelopes   contendo   a   proposta   e   os   documentos   de   habilitagao   serao

recebidos  no enderego abaixo  mencionado,  na sessao  ptiblica de processamento

do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data

de  19/11/2021,  as  9h,  (horario  de  Brasilia),   na  Sala  de  Reuni6es  da  Camara

Municipal  de  Jacarei,  situada  na  Praga  dos  Ties  Poderes,  n°  74,  Centro,  neste

Municipio.

1.   DOOBJETO

Constitui   objeto   do   presente   Pregao   a   fornecimento   de   pape[   higienico    ,\

interfolha  e  papel  toalha  interfolha  para  utilizagao  durante  o  exercicio  de

2022,  nas  especificag6es  constantes  do  Anexo  11  -  Termo  de  Refetencia  deste

Edital.

1.1.  Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de Refetencia

Anexo Ill -Procuraeao

Anexo lv -Declaragao de ME/EPP

Anexo V -Declaragao Condie6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta

Anexo Vll -Proposta

Anexo Vlll -Declaragao em Atendimento ao Art. 7° da Constituigao Federal

Anexo lx -Minuta Contratual

Anexo X - Declaragao para Contrato

Anexo XI -Manifestagao de lnteresse

Anexo XII -Valor Estimado

Anexo Xlll-Termo de Designagao de Fiscal de Con{rato

2.   CONDIC6ES GERAIS DE PARTICIPACAO

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
Site.  www.   iacarei  so  leg  br
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Setor   de    Licitag6es   da    Camara    Municipal    de   Jacarei,    atravts   do    e-mail

luana.siiverio@iacarei,sD.lea.br,  para  que  possa  receber  eventuais  comunicados

acerca do Edital e demais informag6es que se fizerem necessarias;

2.2.         A participagao nesta ljcitagao 6 restrita as Microempresas (ME),  Empresas

de   Pequeno   Porte   (EPP)   e   Microempreendedor   Individual   (MEl),   Iegalmente

autorizados a atuarem  no ramo pertinente ao objeto desta licitagao, que atendam

a  todas  as  exig6ncias  contidas  neste  Edital  e  que  apresentem  a  documentagao

solicitada no local, dia e hofario jnformados no preambulo deste Edital;

2.2.1. Consideram-se Microempresas (ME),  Empresas de Pequeno  Porte (EPP) e

Microempreendedor  Individual  (MEl)  aptos  a  participaeao  no  presente  certame

aqueles que preenchem os requisitos do art.  3.°, da LeiLComplementar Federal n.°

123/2006.;  As  licitantes  que  desejarem  parficipar  do  Pregao  deverao  entregar  a

Pregoeira,  ate o  horario estipulado  no  preambulo deste  Edital,  2  (dojs)  envelopes

opacos    fechados,     urn    deles     contendo     a     PROPOSTA     e     o     outro     a

DOCUMENTAeAO,   em   cujas   faces   externas   deverao   constar   as   seguintes

informag6es:
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preambulo  deste  Edital,  aos  cuidados  da  Pregoeira,  Sra.   Luana  Silverio  Alves,

colocando   os   Envelopes   n°   01   -   Proposta   e   n°   02   -   Documentagao,

devidamente  identificados  como  consta  no  item  2,  dentro  de  urn  dnico  envelope,

bern  como  a  Declaragao  de  ME/EPP  (Anexo  lv),  e  a  Declaragao  de  Condig6es

Habilitat6rias  (Anexo  V)  devidamente  assinadas  por  representante  legal  e  c6pia

autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com  todas  as  suas  alterag6es  ou

consolidado.  Poderao participar desta  licitagao  pessoas jurfdicas  que tenham  por

objeto social atividade compativel e condizente com seu objeto;

2.4.        Em    hip6tese    alguma    serao    recebidos   envelopes   ap6s   a   fase   de

credenciamento das licitantes;

2.5.        As  empresas  que  se  interessarem  em  participar  deste  certame  e  que

estejam    em    recuperaGao   judicial    deverao    apresentar,    durante    a   fase   de

habilitagao,  o  Plano de  Recuperagao ja  homologado  pelo juizo  competente  e em

pleno  vigor,  sem  prejuizo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitagao

econ6mico-financeira   estabelecidos   neste   edital.    Nao   podefao   parficipar   as

empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals, nem aquelas que tenham sido

declaradas  inid6neas  para  licitar e contratar com  a Administraeao  Publica  ou  que

estejam  cumprindo a sangao  de  suspensao do direito de  licitar e  contratar com  a

Camara Municipal de Jacarei,  bern como aquela inscritas no cadastro nacional de

Empresas  Punidas _CNEP,  conforme  disp6e  o  artigo  22,  da  Lei  n°  12.846/2013

(Lei Anticorrupgao);

2.6.        A falsidade  das  declarag6es  prestadas,  objetivando  os  beneficios  da  LC

n°123/2006,  podefa caracterizar o crime de falsidade ideol6gica,  previsto no Artigo

299 do C6digo Penal,  sem  prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e

da   aplicagao   de   sang6es   administrativas   previstas   na   legislagao   pertinente,

observado   o   devido   processo   legal,   e   implicara,   tamb6m,   o   afastamento   da

licitante,  se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao.

•```                    ...

``

3.     DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

Prape  dos  Trds  Poderes,  74  -CEP'   12.327-901   -Tel.'   (12)3955-2286/2221
Site.   ww`^r.   Iacarel,St)   leg   br
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3.1.         Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  items  3,2.  a  3.7.  (Procuraeao,

contrato   social,   declaragao   de   condig6es   de   habilitagao),   e   declaragao   de

microempresa ou empresa de pequeno porte (7.2.11) deverao ser apresentados a

Pregoeira   fora   dos   envelopes   01   e   02,   juntamente   com   documento   de

identidade com foto que identifique o representante legal da empresa;

3.2.        As    licitantes    deverao    se    apresentar   para    credenciamento   junto    a

Pregoeira    por    meio    de    urn(a)    representante,    devidamente    munido(a)    de

procuraeao que o(a)  nomeie  a  parficipar deste  procedimento  licitat6rio em  nome

da  empresa,  respondendo  por  sua  representada,  comprovando  os  necessarios

poderes para formular verbalmente  lances de  pregos, firmar declarag6es,  desistir

ou apresentar as raz6es de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao

presente certame (Anexo Ill);

3.3.        A  procuragao,  se feita  por  instrumento  particular,  devefa  estar com firma

reconhecida,  bern  como  acompanhada  de  documentagao  que  comprove  que  o

outorgante tern competencia para delegar poderes;

3.4.        Em  se tratando de instrumento  ptiblico,  bastara apresentaeao do traslado

ou c6pia autenticada;

3.5.          No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devera  ser  apresentada

c6pia  do  contrato  social  com  todas  as  suas  alterag6es,  ou  consolidado,  onde

conste o nome do representante legal com os respectivos poderes;

3.6.         Sera   indeferido  o  credencjamento  do   representante  sempre  que   nao

forem  apresentados  os  documentos  necessarios  a  sua  correfa  identificagao  ou

quando  for  verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no

decorrer da  sessao.  Cada  representante  atuafa  em favor de  apenas  uma  dnica

empresa;

3.7.         Instaurada a sessao, as licitantes,  por interm6dio de seus representantes,

apresentarao    declaragao    dando    ciencia   de    que    cumprem    plenamente    os

requisitos de habilitagao, conforme (Anexo V);
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3.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  depois  do  prazo

indicado   no   preambuto,   bern   como   os   entregues   a  tempo,   pofem,   em   focal

diferente do determinado;

3.9.        As  licitantes  far-se-ao  representar  nas  sess6es  por  apenas  01   urn  (a)

proourador(a) ou  pessoa expressamente credenciada, que podera atuar em favor
de 01  (uma) inica licitante;

3.10.       As  licitantes que encaminharem  seus envelopes via  postal,  caso  nao se

fagam representar durante a sessao de fences verbais, ficarao impossibilitadas de

praticar os atos descritos no item 3.2.

4.   DA PROPOSTA (Conteddo do envelope lt

4.1.        No envelope  1  -Proposta  (ver item  2.3) devefa estar a  Declaragao  de

Elaboragao  lndependente  da  Proposta  (Anexo  VI)  e  a  Proposta  Comeroial

(Anexo  Vll),  a  qual  devefa  ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em

lingua portuguesa,  sendo seus valores monetarios expressos em moeda coITente

naciomal,  com  clareza,  sem  altemativas,  emendas,   rasuras,  entrelinhas,  ou  no

pr6prio   formulario   que   integra   o   presente   Edital,   Suas   folhas   devem   estar

rubricadas e a dltima datada e assinada pelo seu representante legal;

4.2. Deverao constar na proposta:

4.2.1      0 valor unifario e total, expressos em reais, com duas casas decimais;

442.2      Nome (identificagao) da licitante, endereap com cep, telefone e CNPJ/MF;

42.3     Validade  da  proposfa,  que  sera de 60  (sessenfa)  dies,  confados da  data

de abertura dos envelopes;

4.2.4      Prazo  de  entrega  do  objeto  da  licitagao,   que  sefa  aquele  descrito  no

Termo de Refetencia -Anexo 11;

4.2.5      Especificaeao e marca dos itens;

Praoa   due  Ties   Poderes.   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:  `i/`i/w     i8carei   st)   let!.br
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4.2.6      0 valor da proposta devefa contemplar todos os custos diretos e indiretos

porventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionados com o objeto da

presente    licitagao,    como    por    exemplo    impostos,    taxas,    fretes,    materiais,

ec|uipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos etc;

4.2.7      Devefao  ser consideradas  no  Anexo  Vll  -Proposta  Comercial  todas  as

especificae6es  e  exigencias  quanto  ao  objeto  e  a  sua  entrega,  constantes  no

Anexo 11 -Termo de Refetencja;

4.3.    A   despesa   total   foi    estimada    em    RS    R$17.742,20    (dezessefe    mil

setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  vinte  centavos),  sendo  este  o  valor

maximo aceitavel pela Administragao, conforme Anexo Xll -Preeo Estimado;

4.4. A   licitante,   ao   ofertar   sua   proposta,   automaticamente   expressafa   plena

concordancia com:

4.4.1.        A  aceita?ao  de  todas  as  condie6es  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

Anexos;

4.4.2.         A   fixagao   do   prego   apresentado,   sendo,    portanto,    irreajustavel   e

devendo  abranger  todas   as   despesas   incidentes   sobre   o   objeto   da   licitagao

(impostos,   taxas,   encargos   traba]histas,   previdehciarios,   fiscajs,   comerciais   e

gastos com transporte),  nao havendo possibilidade de qualquer reajuste;

4.5. Ate 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos,  providencias ou impugnar o ato

convocat6rio do PREGAO.

5.   DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

5.1.        A   CONTRATADA   fica    obrigada    a    aceitar,    nas    mesmas   condig6es

contratuais, os acfescimos e supress6es que se fizerem necessarios, respeitado o

percentual previsto no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterae6es.

Prape  dos  Tres  Podcres,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
Site,   www.   iacarei.sT).lea.br
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6.   DO RECEBirviENTO E juLGAMENTo DAs  pROpOsTAs E DOcurviENTOs

DE HABILITACAO

6.1.         No  dia,  hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente  Edital,  a

Pregoeira    recebefa,    em    envelopes    distintos    e    devidamente   fechados,    as

propostas  comerciais  (envelope  1) e os documentos  (envelope 2) exigidos para

habilitagao.   Os  envelopes  deverao  indicar  o  ndmero  deste  PREGAO  e  confer

extemamente as informag6es constantes do item 2.2.1 deste Edital;

6.2.        Abertos os  envelopes  com  as  propostas,  sera vermcada  a  conformidade

destas   com   os   requisitos   estabelecidos   no   instrumento   convocat6rio,   sendo    ,,\

desclassmcadas as que estiverem em desacordo;

6.3.        E  faoultado   a   Pregceira,   para   a   adequada  analise   e  julgamento   das

propostas,  consultar tecnicos  ou  especialistas  na  area  do  objeto  desta  licitaeao,

sendo  vedada  a  inclusao  de  novos  dooumentos  ou  informag6es  que  deveriam

constar originalmente da proposta;

64.        Sera,  entao,  selecionada  pela  pregoeira a proposta de menor preeo e as

propostas    em    valores    sucessivos    e    superiores    a    10%    (dez    por   cento),

relativamente a de menor prego;

6.5.           Nao havendo pelo menos 03 (ties)  propostas nas condig6es definidas no

item  anterior,  a  Pregoeira  classificafa  as  melhores  propostas  seguintes  as  que

efetivamente  ja  tenham  sido  por  ele  selecionadas,  ate  o  maximo  de  03  (ties),

quaisquer que sejam os pregos oferecidos;

6.6.           As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  "6.4"  e  "6.5"  sera  dada

oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbals  e  sucessivos,  de

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior prego;

6.7.        Caso  nao  se  realizem  lances  verbais,  sera  verificada  a  conformidade  da

proposta  que  oferecer  menor  prego  em  relagao  ao  orgado  pela  Administra?ao,

bern como sua exequibilidade;

Praga   dos  Tres   Podere§,  74   -CEP.12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:  www    iacarei  sn  lecy  br
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6.8.        Se   os   valores   de    02    (duas)    ou mats    propostas   escrjtas   ficarem

empatados,  sera  realizado  urn  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  registrars

primeiro seu lance verbal;

6.9.        Serao  realizadas  tantas  rodadas  de  lances  verbais  quantas  se  fagam

necessarias;

6.10.         Nao  serao  aceitos  lances  verbais  com  valores  irris6rios,  incompativeis

com  o  valor  ongado,  podendo  a  Pregoeira  negociar  com  as  licitantes  visando  a

estabelecer urn intervalo razoavel entre os lances ofertados;

6.11.        Sera vencedora da etapa dos lances verbals aquela que ofertar o menor

Pre90;

6.12.          A   desisfencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela

Pregoeira,   implicafa  exclusao  da  licitante  apenas  da  etapa  de  lances  verbais,

ficando  sua  dltima  proposta  registrada  para  classificagao  definitiva  ao  final  da

etapa;

6.13.        Ap6s  esse  ato,  sera  encerrada  a  etapa  competitiva  e  serao  ordenadas

as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo crit6rjo de menor prego.

6.14.        A  Pregoeira  examjnafa  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  da

primeira    classificada,     conforme    esfe    Edital    e    seus    Anexos,     e    decidira

motivadamente a respeito;

6.15.        Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias

deste  Edital,   bern  como  aquelas  que  apresentarem   pregos  excessivos,   assjm

considerados    aqueles    que    estiverem    acima    do    prego    de    mercado,    ou

manifestamente inexequiveis,  nos termos do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;

6.16.      Sendo  aceitavel  a  oferfa,  sera  verificado  p  atendimento  das  condig6es

habilitat6rias somente da licitante classjficada em primeiro lugar;

6.17.       Constatado o atehdimento pleno as exig6ncias editalicias,  a licitante sera

declarada  vencedora  do  certame,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por

Praga  dos  Tres  Poderes,  74 CEP..12.327-901   -Tel`.   (12)3955-2286/2221
Site;  w\`'w    iacaTei  so  ]ef!.br
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parfe  das  outras  licitantes,

proposta;

lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

6.18.       Se   a   oferta   nao   for   aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as

exigencias   habilitat6rias,   a   Pregoeira   examinara   as  ofertas   subsequentes,   na

ordem  de  classificaeao,  ate  a  apuragao  de  uma  proposta,  sendo  a  respectiva

proponente  declarada  vencedora,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  par

parte  das  outras  licitantes  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6.19.       Da  reuniao,   lavrar-se-a  ata  circunstanciada,  na  qual  serao  registradas    ,`

todas  as  ocorrencias  e  esta,  ao  final,  sera  assinada  pela  Pregoeira,  Equipe  cle

Apoio e ]icitantes presentes.

7.   DA DOCUMENTACAO (Conteddo envelope 2t

7.1.        Os  documentos  apresentados  atrav6s  de  c6pia  produzida  por  qualquer

processo  de  reprodugao,  deverao  ser  autenticados  por  cart6rio  competente  ou

pela   Sra.   Pregoeira   ate   30   (trinta)   minutes   antes   da   abertura   do   certame,

conforme  disposto   no  artigo   32   da   Lei   Federal   n°  8.666/93.   Os   documentos

emitidos   pela   internet  ou   os   publicados  em   6rgao  da   lmprensa   Oficial   serao

considerados autenticos.

7.2.        Deverao ser apresentados no Enve]oDe 2 -Documentacao:

•               REGULARIDADE JURIDICA:

7.2.1.     C6pia  autenticada do Ato  Constitutivo,  Estatuto ou  Contrato Social e suas

alterag6es  posteriores  ou  instrumento  consolidado,  devidamente  registrado  na

Junta  Comercial  ou  Registro  Civil  de  Pessoas Juridicas,  ou  Registro  Empresarial

na Junta Comercial,  no caso de empresario individual;

B Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP: 12   327-901   `  Tol   :   (12)3955-2286/2221

Site:  www.   iacarei  sp.leg  br
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7.2.2.     C6pia  da  c6dula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de

legal(is), apto(s) para representa-la;

•               REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.3.     Certidao negativa de falencia ou  insolvencia civil;

seu(s)  representante(s)

7.2.3.1.nas   hip6feses   em   que   a   certidao   encaminhada   for   positiva,   deve   o

licitante    apresentar    comprovante    da     homologagao/deferimento    pelo    juizo

competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

7.2.4.     C6pia  do  comprovante de  sua  regular inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.2.5.     C6pia da Certidao Negativa quanto a Divida Ativa da Uniao;

7.2.6.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

7.2.7.     Prova  de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao  de

Tributos Mobiljarios);

7.2.8.     Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Servigo - FGTS;

7.2.9.     CNDT -Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (Lei 12.440/11);

•        DECLARAC6ES:

7.2.10.  Declaragao em  papel timbrado,  assinada  pelo  responsavel  pela empresa,

de  que  cumpre  o  disposto  no  inciso  Xxxlll  do  artigo  70  da  Constitui?ao  Federal

(Anexovlll);

7.2.11.  Declaragao,  no caso de  microempresa e  empresa  de  pequeno  porte,  de

que   cumpre  os   requi.sjtos  legais   necessarios   para  a  obtengao  do  tratamento

favorecido,    com    base    nas    condie6es    estabelecidas    no    art.    3°    da    Lei

Complementar n°  123/2006 e suas alterag6es (Anexo IV);
````             '
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7.2.12.  Declaragao   de   Condig6es   Habilitat6rias,   em

pelo responsavel pela empresa (Anexo V);

papel   timbrado,   assinada

7.2.13.  Declaragao  de  Dados  para  Elaboragao  do  Contrato,  em  papel  timbrado,

assinada pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

7.2.13.1.               Quando    nao    se    tratar    do(s)    pr6prio(s)    representante(s)    da

empresa,  nos termos  do  Contrato  Social,  al6m  da  declaragao  supra,  devefa  ser

apresentada tamb6m procuraeao especifica com poderes ao representante legal

para formalizagao do CONTRATO;

7.2.14.  A falta  de  apresentagao  dos  documentos  especificados  no  item  "7.2.13."

Nao   inabilitafa   a   licitante,   implicando   tao   somente   que   o   CONTRATO   a   ser

formalizado     com     a     vencedora     sera     confeccionado     em      nome     do(s)

representante(s) legal(is) da empresa;

7.3.        Os documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao

estabelecimento  licitante  (Matriz ou  Filial),  ressalvada a  hip6tese de centralizagao

de    recolhimento   de   tributos   e   contribui?6es    pela    Matriz,    que   devera   ser

comprovada  por  documento   pr6prio  e   estar  vigente   a  6poca  da   abertura   do

envelope;

7.4.        Sera   verificada    durante   a   analise   da    documentagao    dos    licitantes

vencedores,  pela  Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  pdblica,  por  meios

eletr6nicos,  a  inexistencia  de  registros  de  sang6es  administrativas,  pelo  webst.fe

hfro../ywww.bee.so._crov.b#/.    Constatada   alguma   irregularidade,    o    licitante   sera

inabilitado;

7,5.         As certid6es que nao tiverem validade expressa serao aceitas apenas as

emitidas ate 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

6.   DA  PARTICIPACAO  DE  NICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  P.E  PEQUENO

PORTE

8.1.        As  empresas  caracterizadas  como  microempresas  (ME)  e  empresas  de

pequeno  porte  (EPP)  participantes  dessa  presente  licitagao,  deverao  apresentar

..`. Pra¢a  dos  Tres  Poderes,  74  -  CEP` 12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
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declaragao nos termos do item  "7.2.11 " deste Edital e farao jus aos beneficios da

Lei  Complementar  n°123,  de  14  de  dezembro  de  2006  (Estatuto  Nacional  da

Microempresa e Empresa de Pequeno Porfe) atualizada;

8.2.        Todas as licitantes deverao apresentar toda a documentagao exigida para

efeito de comprovagao da regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma

restrigao;

8.2.1.                Havendo  alguma  restrieao  na  comprovagao  da  regularidade  fiscal,

sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis,  cujo termo inicial correspondefa

ao  momento  em  que  o  proponente  (ME  ou  EPP)  for  declarado  o  vencedor  do

certame,   prorrogaveis   por  igual   periodo,   a   criterio   da  Adminjstragao,   para   a

regularizagao   da   documentagao,   pagamento   ou   parcelamento   do   debito,   e

emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativa;

8.2.2.               A  falta  de  regularizagao  da  documentaeao  no  prazo   previsto  no

subitem  anterior  implicara  decadencia  do  direito  a  contrafagao,  sem  prejuizo  das

san?6es    previstas    no    artigo    81    da    Lei    n°    8.666/93,    sendo    facultado    a

Administragao    convocar    os     proponentes     remanescentes,     na     ordem     de

classificagao,  para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

9.     DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

9.1.        0  pagamento  sera  efetuado  pela  Tesouraria  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,   atravds   de   Boleto   em   ate   5   (cinco)   dias   dteis   posteriores   ao

recebimento da Nota Fiscal/Fatura e autorizagao expressa do Fiscal do Contrato,

que o fa fa somenfe ap6s o recebimento do obieto contratado.

9.2.          O valor contratado sera fixado em reais,  nao comportando reajustes pelo

periedo de 12 (doze) meses;

9.2.1.    Ao se constatarem erros ou rasuras na Nota Fiscal ou Fatura de servigos,

nao ocorrera a  incidencia de corregao monetaria, juros ou  multas,  ate que sejam

efefuadas as devidas corree6es;

Prape  dos  Trts  Podere$  74  -CEP:   12  327-901  -Tel.:  (12)3955-2286#221
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9.3.        0   atraso   no   pagamento   por   parte   da   CONTRATANTE   implicara   o

actescimo  de juros  morat6rios  a  fraeao  de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no

item  9.2.1,  que  desobriga  o  pagamento  de  corregao  monetaria,  juros  ou  multas

pela CONTRATANTE;

9.4.        As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitaeao  serao

suportadas                  pela                  seguinte                  dota?ao                  orgamentaria:

01.00.00.01.01.00.01.031.0001.2001.03.3.90.30,   conforme  declaragao  constante

nos autos.

9.5.        Quando da realizagao do pagamento, se devidos, serao descontados dos    ,\

valores a receber, sem obrigatoriedade de ptevio aviso,  as penalizag6es impostas

por eventuais atrasos,  multas,  o  imposto sobre servigo de  qualquer natureza e o

imposto  sobre  a  renda  devida  na  fonte  sobre  o  objeto  contratado,  bern  como

descontos  por  eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma  autorizada  pelo

artigo 40,  lnciso XIV, alinea d da Lei 8.666/93 atualizada.

10.          DAS IMPUGNA 6ES E RECURSOS

10.1.      Declarado  o  vencedor,   qualquer  licitante  podera  manifestar  imediata  e

motivadamente a  inteneao de  recorrer,  observando-se o  rito  previsto  no  inc.  Xvlll

do art. 4.° da  Lei  n.°  1o.52o/o2;

10.2.      0   acolhimento   do   recurso   importara   a   invalidagao   apenas   dos   atos

insuscetfveis de aproveitamento;

10.3.      Os    autos    do    processo    permanecerao    com    vista    franqueada    aos

interessados  no  Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  das §b£§

12h   e   das    14h   as    16 b,    local   e   hofarios   nos quais   tamb6m   deverao   ser

protocolados os memorais de possiveis recursos;

10.4.      A  fa[ta  de   manifestag5o   imediata   e   motivada   da   licitante   importafa   a

decadencia   do   direito   de   recurso,    resultando   na   adjudicagao   do   objeto   a

vencedora.
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11.             DA CONTRATACAO E ENTREGA DO OBJETO

11.1.      A   contratagao   do   objeto   licitado   dar-se-a   mediante   a   assinatura   do

CONTRATO  (Anexo  lx)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele

farao  parte  este  instrumento  convocat6rio  e  a  proposta  vencedora,  bern  como

quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitat6rio.

11.2.      0  contrato  viger-se-a  ate  31/12/2022  contados  a  Dartir  de  01/01/2022,

sendo  sua  eficacia  condjcjonada  a  publicagao  oficial  do  extrato  deste  contrato,

produzindo seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas;

11.3.      Regularmente  convocada   para   assinar  o  CONTRATO,   a   adjudicataria

cumprifa  faze-lo  no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias  tlteis,  ap6s  o  qual  sua

omissao   caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,

sujeitando-a a  penalidade contida  no disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°

8.666/93,   bern  como   aquela   do  Art`   3°,   I,   do  Ato   da   Mesa   n°   05/2016,   que

estabelece  multa  de  1%  (urn por cento)  por dia,  Iimitado  a  30%  (trinta  por cento)

incidente   sobre   o   valor  da   obrigagao   nao   cumprida   e  tomando   por   base   a

proposta apresentada e ainda as demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei  e

alterag6es posteriores;

11.4.      O objeto deste pregao devera ser entregue na forma e prazo estabelecido

no  crono rama  de  entre no  almoxarifado  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,

localizada  na  Praga dos Tres  Poderes,  n° 74 - Centro,  na cidade de Jacarei,  em

hofario  comercial,  sem  qualquer custo  adicional,  conforme  constante do Anexo  11

-Termo de Refetencia;

11.5.      A execugao do contrato dar-se-a nos moldes estabelecidos no Anexo lx -

Minuta Contralual, bern como no Anexo 11 -Termo de Refetencia.

12.   DAS SANCOES ADM]NISTRATIVAS E PENALIDADES

12.1.    A    empresa    licitante    devera    observar    rigorosamente    as    condie6es

::ttaob:'::;:::2n::::ta:'rt:gu::]t8a6n:°:;ed:SL::::I:d:::,S4::::tcaonnt:osr:::rtd]s7:ods:oLe'fa
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12.1.1.  Advertencia;

12.1.2.  Multa  de   1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  30%  (trinta  por  cento),

incidente sobre o valor da proposta apresentada,  nos casos de:  nao atendimento

do prazo de assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital

para a retirada da Ordem de Fornecimento;  no atraso quanto ao prazo de entrega

dos  servigos  ou  pela  recusa  em fornecer  o  objeto  desta  licitagao,  calculada  pela

f6rmula fvl = 0,01  x C x D.  Tendo como correspondente:  M = valor da multa, C  =

valor da obrigaeao e D = ndmero de dias em atraso;

12.1.3.  Multa  de  30%  (trinta  por cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

servicos ou produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

12.1.4[  lmpedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar com  a  Camara  Municipal  de

Jacaref  por  urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresentagao  de

declaragao ou documento falso;

12.1.5.  A aplicagao da  penalidade de multa nao afasta a aplicagao da penalidade

de impedimento de licitar ou contratar;

12.1.6.  Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  retirar  a

Ordem de  Fornecimento,  a fornecer os produtos objeto desta  licitagao,  a atender

ao  disposto  deste  Termo  de  Referencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso

Xvl,  da  Lei  n°  10.520/2002,  devendo as licitantes  remanescentes ser convocadas

na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

12.2. As sang6es administrativas somente serao aplicadas pela Camara Municipal

de  Jacarei  ap6s  a  instauragao  do  competente  Processo  Administrativo,  com  a

devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pr6via;

12.3. A notificagao  ocorrera  pessoalmente ou  por correspondencia,  com  aviso de

recebimento,  onde sera indicada a conduta considerada irregular,  a motivaeao e a

esp6cie  de  sangao  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de

entrega das raz6es de defesa;
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12.4.  0 prazo para apresentaeao de defesa ptevia sera de 05 (cinco) dias uteis a

contar da  intimagao,  onde  devera  ser observada a  regra  de  contagem  de  prazo

estabelecida no art.110 da  Lei n° 8.666/1993;

12.5.    As    multas,    a    crit6rio    da    CONTRATANTE,    poderao    ser    cobradas

cumulativamente.     As definig6es,  sane6es e penalidades contidas nos arfigos 81

a 88 da Lei Federal n° 8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude,

como se aqui transcritas, devendo ser observadas.

13.    DAS Dlsposle6ES GERAls

13.1.      Nenhuma  indenizagao  sera  devida  as  proponentes  pela  elaboragao  e/ou

apresentagao de docuinentos relativa a presente licita?ao;

13.2.       A   Pregoeira,   no   interesse   ptlblico,   podefa   sanar  omiss6es   ou   erros

puramente  formais  observados  na  documentagao  e  proposta,  desde  que  nao

contrariem  a  legisla?ao  vigente  e  nao  comprometa  a  lisura  da  licitagao,  sendo

possivel  a  promogao  de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a

instrugao do processo;

13.3.       Quaisquer  esclarecimentos   sobre   dtlvidas,   eventualmente   suscitadas,

relativas  as  orientag6es  contidas  no  presente  PREGAO,  deverao ser solicitados

por escrito a Pregoeira,  protocolados no Setor de Licitag6es da Camara Municipal

de Jacarei, ate 02 (dois) dias dteis antes da data designada para recebimento dos

envelopes, de segunda a sexta-feira,  no hofario das 8h as 12h e das  14h as  16h;

13.3.1.   A  consulta  como  criterio  de  aceitabilidade,  devefa  ser  encaminhada  em

papel  timbrado,   assinada   pelo   representante   legal   da   empresa   consulente  e

enderegada a Pregoeira;

13.3.2.  A  consulta  sera  recebida  mediante  protocolo,  de  modo  que  nao  serao

consideradas  aquelas  encaminhadas  por  intermedio  de  e-mail,   nem  tampouco

aquelas corretamente apresentadas, pofem recebidas intempestivamente;

•```.                `               .
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13.3.3.  A  Pregoeira  respondera  por  escrito  as  quest6es  pertinentes  a  ]icitagao,

sendo que a c6pia do oficie sera juntada  no respectivo processo licitat6rio, depois

de tor sido encaminhado para ciencia de todas as licitantes;

13.3.4.  Nao  sera  considerada  nenhuma  solicifaeao  verbal,  quer  seja  consuife,

pedido de esclarecimento, reclamagao ou entendimento feonico;

13.3.5.  Os  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAQAO  relativa  a  habilitagao  das

licitantes desclassificadas, bern como das classificadas que nao foram declaradas

vencedoras,  permanecerao sob oust6dia da Camara  Municipal de Jacarei,  sendo

disponibilizados   para   retirada   pefas   empresas,    mediante   recit)o,   depois   da

publieidade  legal  do  extrato  de  contrato.  Caso  nao  sejam  retirados,  os  mesmos

serao jnutilhados;

13.3.6.  Para  conhecimento  do  pdblico,  determina-se  a  publicagao  de  resumo  do

presente Edital  na forma  prevista  no artigo 21  da  Lei  Federal  n° 8.666/93, ficando

a  disposigao  no  pfeclio-secle  da  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,  na  Praga

dos  Tree  Poderes,  74  -  Centre,  todos  os  documentos  atinentes  ao  presents

Pregao   (Edital, anexos, etc..), ou   para c6pia em pen dive ou outro tipo de midia

gravavel fomecida pete   licitante,  devendo ser retirado,  de segunda a sexta-feira,

das  8h  as  12h  e das  14hoo  ds  16h,  no  Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal

de Jacare'i, ou pelo site.. httD:MNww.iacarei.sl3.lea.br.

Gerente de Licitag6es e Contratos
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PREGAO PRESENCIAL N° 11/2021

Anexo   I   -AVISO   DE   LICITA AO   -REABERTURA

PAFIA PAFRT[GIPACAO EXCLUSIVA DE  MICFROEMPRESAS.  ENIPFRESAS  DE  PEQUENO

FORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Objeto:   Fornecimento   de   papel   higienico   interfolha   e   papel   toalha   interfolha.   0

recebimento e abertura dos envelopes de  proposta e documentagao esta designado para o

dia  19/11/2021,  as  9h  (horario  de  Brasilia),  na  Sala  de  Reuni6es  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,   situada   na   Praga  dos  Ties   Poderes,   n°  74,   Centro,   neste   Municipio.   0  edital
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PREGAO PRESENCIAL n° 11/2021

Anexo 11 - Termo de Refetencia

OBJETO:  Fornecjmento de papel  higienico  interfolha e  papel  toalha  interfolha  para

utilizacao durante o exercicio de 2022.

EspEciFicAeAO DO OBjETO

1.  Papel  higienico  interfolha,100%  fibras  virgens,  folhas  duplas  na  cor  branca  (100%

branca),  de  primeira  qualidade,  tamanho  compativel  com  dispenser  medindo  21xl2,5cm

com abertura de  10cm para retirada do papel.  Caixas contendo no minimo 8.000 (oito mil)

folhas. Quantidade estimada: 90 (noventa) embalagens.

2.  Papel toalha interfolha,  na cor branca (100% branca), de primeira qualidade,  isento de

impurezas,100% celulose virgem ou' 100% fibras celul6sicas virgens, tamanho compativel

com  dispenser medindo 29x25cm  com  abertura de 20cm  para  retirada  do  papel.  Fardos

contendo  1.000 (urn mil) folhas.  Quantidade estimada:  1.000 (urn mil) embalagens.

Praea  dos  Tres  Poderes.  74  -CEP;   12.327-901   -Tel.:   (12)3955  2200
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Junho 9 Caixas 100 Caixas

Julho 9 Caixas 100 Caixas

Agosto 9 Caixas 100 Caixas

Setembro 9 Caixas 100 Caixas

Outubro 9 Caixas 100 Caixas

Novembro 9 Caixas 100 Caixas

Total 90 Caixas Total 1000 Caixas

3          0  objeto  deste  Pregao  devera  ser  entregue  no  ptedio  da  Camara  Municipal  de     ,`

Jacarei,  localizada  na  Praga  dos  Ttes  Poderes,  n°  74  -Centro,  Jacaref/SP,  em  horario

comercial,  das  8  as  17  horas,  sem  qualquer custo  adicional,  em  ate  05  (cinco)  dias  dteis

contados do recebimento do pedido;

4          0s  produtos  entregues  poderao  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em

desacordo  com  as  especificae6es  constantes  deste Termo  de  Referencia  e  da  proposta

comercial, devendo ser substituido pelo fornecedor, as suas expensas, em ate 03 (ties).

5           -Os materjais entregues e recebidos ficam sujeitos a substituigao,  pelo fornecedor,

desde  que  comprovada  a  existencia  de  defeito,  cuja  verificagao  s6  se  tenha  tornado

possivel no decorrer de sua utilizaeao.

6                       Situag6es  nao  previstas ou especificadas  neste Termo de  Referencia serao

tratadas  pontualmente  e  solucionadas  pautando-se  na  Lei  Federal  n°  8.666,  de  1993  e

exclusivamente no interesse ptiblico.

Pra9a  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP    12  327-901   -Tel  :   (12)3955  2200
www  €acarei  sn  lea  br
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PREGAO PRESENCIAL n° 11/2021

Anexo Ill -Procuragao

A   empresa devidamente   inscrita   no

CNPJ/MF  sob  o   n°   ...,   com  sede  na   Rua   .....,   n°

..   ,  bairro  ......,  cidade  de  ....,.,  estado  de  ......,  por

seu   s6cio   .......   (denominagao   do   contrato) ,....,   brasileiro,

`..    (estado   civil) ,....,.......    (profissao),    residente   e   domiciljado   na

cidade  de  .....,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...   (estado   CMI) ,.....   (profissao),   portador   da

cedula  de  identidade  RG  n°  .....,  e do CPF/MF  n°  .....,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    Municipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO

PRESENCIAL  n°  11/2021,   em  especial   para   partjcipar  das  sess6es

licitat6rias, firmar declarag6es e atas,  interpor ou desistir da interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertjnentes  ao  cerfame

acima indicado.

Local e data.

RE

Assinatura do responsavel pela outorga
(firma reconhecida)

Prape  dos  Tree  Poderes.  74  -CEP     12.327-901   -Tel,:   (12)3955-2200
Site:  www.iacarei   sn.leg.br
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Anexo IV -Declaraeao -Mjcroempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A       empresa CNPJ         no

declara   a   Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participagao   no   procedimento   licitat6rio  do   PREGAO   PRESENCIAL   n°   11/2021,

cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classificar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte,  nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.    Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa

Prape  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-90[   -Tel   :   (12)3955-2200
Site:  ww`lr  iacarei  sn  leg.br

•__



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE
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Anexo V -Declaraeao de Condie6es Habilitat6rias

A empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob  o  n.0  ....,  com  sede  na  Rua  .......,  n.0  .....,  bairro

cidade    de    ...,    estado    de    ...,    neste    ato

representada     pelo     Senhor     ...,     portador     do     RG.     n,°

..,   DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos    de    habilitagao    impostos    no    Edital    para   participagao   no

PREGAO  PRESENCIAL  n°  11/2021  da  Camara  Municipal  de Jacarer,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art.   4.°,    inc.   Vll,   da   Lei   n°

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)

Prape  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP    12.327-901   -Tel,    (12)3955-2200
Site:  www  lacarei  §t)  leg  br /3
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Anexo Vl -Declaraeao de Elaboragao lndependente De Proposta

A empresa

Eiiiliii

inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  .....,  com  sede
na  cidade  de  ......,  estado  de  ,.....,  na  Rua  ......,  n°  .....,  bairro  ......,  por

meio de seu  representante legal que a esta subscreve,  DECLARA, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do C6djgo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira  independente [pelo Licitante], e que o
contetldo da proposta anexa nao foi,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente ,informado
a  ,  discutido com  ou  recebido de qualquer outro  participante potencial  ou  de fato do  Pregao
Presencial  n°  11/2021  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  por qualquer meio  ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 11/2021
da Camara Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,   por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,   influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fate do Pregao  Presencial  n°  11/2021  da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d)   o   contetldo   da   proposta   anexa   nao   sera,   no  todo   ou   em   parfe,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao  Presencjal n°  11/2021  da Camara Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referida [icitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informagao  de  valor  referencial
constante do edital,  tendo sido  resultado apenas e tao somente dos fatores mercadol6gicos
vigentes;

(f)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,   informado,  discutido  com   ou  recebido  de  qualquer  integrante  da  Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensao  desta  declaragao  e  que  defem
plenos poderes e informae6es para firma-la.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Praca  dos  Tres  Pederes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:  (12)3955-2200
Site:   www`iacarej`st).leg  br
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PREGAO PRESENCIAL n° 11/2021

Anexo VII -Pro osta comercia]

(nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° ....,. „.`               .   ,  por

intermedio  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vein  apresentar  a  Camara  Municipal

de Jacarei a  sua  PROPOSTA  para  Fornecimento  de  papel  higi6nico  interfolha e  papel

toalha interfolha conforme especificagao do Anexo  11 -Termo de Refetencia, submetendo-

se   aos  demais  termos  e  condig6es   previstos   no   Edital   do   PREGAO   PRESENCIAL  n°

11/2021    e   assumindo   inteira   responsabilidade   por   quaisquer   erros   que   tenham   sido

cometidos quando da preparagao da presente proposta.

Item Descrigao Qtde. Marca

ValorUnitario(embalagem)
ValorTotal

01

Papel       higienico       interfolha,100%       fibras

90 (noventa)embalagens
RS RS

virgens,   folhas   duplas   na   cor   branca   (100°/o
branca),     de     primeira     qualidade,     tamanho
compativel  com  dispenser  medindo  21xl2,5cm
com  abertura  de  10cm  para  retirada  do  papel.
Caixas   contendo   no   minimo   8.000   (oito   mil)
folhas

02

Papel  toalha  interfolha,  na  cor  branca  (100%

1.000 (mil)embalagens
RS RS

branca),     de    primeira    qualidade,     isento    de

impurezas,    100%    celulose   virgem   ou    100%

fibras  celul6sicas  virgens,  tamanho  compativel

com dispenser medindo 29x25cm com abertura

de    20cm    para    retirada    do    papel.    Fardos

contendo  1.000 (urn mil) folhas.

Total

0 valor unitario dos itens (embalagem) sera submetido a lances.

A validade desta proposta 6 de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

A entrega do objeto da licitagao devera ser efetuada conforme CRONOGRAMA descrito

Anexo 11 -Termo de Refetencia.

(Local e data)

Prape  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.   12.327-901   -Tel.:  (12)3955-2220
Site:   www.   Iacarei   st).Let!  br
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(Representante legal da empresa)

Razao Social da P
CNPJ/M
Enderego comp

Name do Representante:
RGno

-\

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:  (12)3955-2220
Site:   www.   iacare].sD  lea.br
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Anexo Vll[ -Declaraeao de cumprimento do Art. 7°, XXXIll/CF

A empresa inscrita  no CNPJ/MF sob o n°  .....,  com

sede  na  cidade  de  ......,  estado  de  ......,  na  Rua  ......,  n°  .....,  bairro  ....

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de   14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servigos   noturnos,   perigosos   e   insalubres,   da   forma   proibida   pelo   artigo   7°,   Xxxlll   da

Constituigao Federal.

E  por ser a mais absoluta expressao da verdade, firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advjndas  do  descumprimento  do  inciso V do  arfigo  27,

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

JEL

Praga  dos  Tr€s  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel.:  (12)3955-2200
Site:   www.iacarei.soJeE2.br
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PREGAO PRESENCIAL n° 11/2021

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATo no

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  QUE  ENTRE  SI  FIRMAM  A CAMARA  IVIUNICIPAL

DE JACAREi E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  urn  lado  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

pessoa    juridica     de     direito     pdblico     inferno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437.516/0001-76,  sediada na Praea dos Tr6s Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidade de

Jacarei-SP,  nesse  ato  representada  por seu  Presidente,  Vereador  PAULO  FERREIRA

DA  SILVA,   brasileiro,  portador  da  c6dula  de  identidade  RG  n°

inscrito   no   CPF/MF   sob   o   no

SSP/SP,

doravante   denominada   simplesmente

COIvrRArAIV7E,  e  de  outro  lado  a  empresa  ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  .„

com   sede   na   cidade   de   .....,   na neste   ate   representada   por

...,  portador da  cedula de  identidade  RG  n.°..               .„  inscrito  no  CPF/MF

sob   o   n.0   ...,   doravante  simplesmente  denominada   como  CONTRATADA,   tern

entre  si justo  e  acertado  o  presente  CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  PARCELADO,

decorrente  do  Pregao  n°  11/2021,  com  fundamento  nos  termos  da  Lei  n°   10.520  e

subsidiariamente   pela   Lei   Federal   n.a   8.666/93   e   suas   alterag6es   posteriores,   Lei

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel.    (12)3955-2286re221
www . i acaret . so . I et! . b r
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Complementar  n°  123/2006  e  Lei  Complementar n°  147/2014,  mediante  as  clausulas  a

seguir especificadas.

1.    DOOBJETO

Constitui  objeto  do  presente  Pregao  o  fornecimento  de  papel  higi6nico  interfolha  e

papel  toalha  interfolha,   nas  especificae6es  constantes  do  Termo  de  Referencia  -
Anexo  11  deste  Edital.

2.    DOVALOR E CONDIC6ES DE PAGAMENTO

2.1   0   valor   global   do   presente   CONTRATO,   fixo   e   irreajustavel,   nos   termos   da

legislagao vigente  e de  RS

abaixo:

nas condig6es

II  ,ten

Descrieao Qtde. Marca

ValorUnifario(emba[agem)
ValorTotal

01

Papel    higienico    interfolha,100%    fibras

90
RS

virgens,  folhas duplas na cor branca  (100%

branca),   de   primeira   qualidade,   tamanho

compativel       com       dispenser       medindo (noventa)
21xl2,5cm   com   abertura   de   10cm   para embalagens
retirada    do    papel`    Caixas    contendo    no

minimo 8.000  (ojto  mil) folhas

02

Papel   toalha   interfolha,   na   cor   branca

1.000  (mil)
RS RS

(100%    branca),    de    primeira    qualidade,

isento de impurezas,100% celulctse virgem

ou      100%      fibras      celul6sicas      virgens,

tamanho       compativel       com       dispenser embalagens
medindo  29x25cm  com  abertura  de  20cm

para   retirada   do   papel.   Fardos   contendo

1.000  (urn mil) folhas.

Valor total

Prape  dos  Tres  Poderes.  74  -C`EP:   12  327-901   -Tel:    (12)3955.2286"221
www . i ac arei . so .1 e E . b I
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2.2   0   pagamento  sera  efetuado   pela  Tesouraria  da   Camara   Municipal   de  Jacarei,

atrav6s  de  boleto  bancario em  ate  5  (cinco)  dias  titeis  posteriores ao  recebimento da

Nota  Fiscal/Fatura  e autorizagao do  Departamento  Requisitante/Fiscal  do  Contrato,  que

o fara aD6s o recebimento do obieto contratado:

2.3  As despesas  decorrentes da execugao  do  objeto  deste  Contrato serao suportadas

pela seguinte dota?ao ongamentaria:

2.3.1              0  valor  contratado  sera  fixado  em  reais,  nao  comportando  reajustes  pelo

periodo de  12 (doze) meses;

2.3.2              Nao  sendo  aprovado  o  objeto  contratado  ou  ao  se  constatarem  erros  ou

rasuras  na  Nota  Fiscal/Fatura  a  ser apresentada  pela  CONTRATADA,  nao  ocorrera  o

correspondente pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas correg6es;

2.4   0  atraso  no  pagamento  por  parte  da  CONTRATANTE  implicara  o  actescimo  de

juros  morat6rios  a  fragao  de  0,033%  ao  dia  sobre  o  valor da  parcela  devida,  salvo  a

incidencia  na clausula "2.3.2",  que desobriga o  pagamento de corregao monetaria, juros

ou multas pela CONTRATANTE;

2.5  Quando da  realizagao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber,   as   penalizag6es   impostas   por  eventuais   atrasos,   multas,   o   imposto  sobre

servigo de qualquer natureza e o  imposto sobre a renda devida  na fonte sobre o objeto

contratado,  bern  como  descontos  por eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma

autorizada pelo artigo 40,  lnciso XIV, alinea d da Lei 8.666/93 atualizada.

3.       DAVIGENCIA DA CONTRATA A0 E ENTREGA DO OBJETO

3.1.A  contratagao  do  objeto  licitado  dar-se-a  median,te  a  assinatura  deste  instrumento,

em   estrita   conformidade   com   o  disposto  em   lei,   e  dele  farao   parte   o   instrumento

Praga  dos  Trds  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel:    (12)3955-2286/2221
www.iacarei.sn.Ieg`br
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convocat6rio   e   a   proposta   vencedora,    bern   como   quaisquer   outros   documentos

integrantes do procedimento licitat6rio;

3.2.0 contrato tera inicio em 01/01/2022 e viger-se-a ate 31/12/2022,  sendo sua eficacia

condicionada  a  publicagao oficial  do  extrato deste  contrato,  produzindo seus efeitos  ate

o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas;

3.3. Regularmente convocada  para assinar o  CONTRATO  e  a  ,  a adjudicataria cumprifa

faze-lo   no   prazo   maximo   de   03   (tr6s)   dias   dfeis,   ap6s   o   qual   sua   omissao

caracterizafa   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,   sujeitando-a   a-.
penalidade contida  no disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  bern como

aquela  do Art.  3°,I,  do Ato  da  Mesa  n°  05/2016,  que  estabelece  multa  de  1%  (urn  por

cento)  por dia,  limitado a 30% (trinta  por cento) incidente sobre o valor da obrigagao nao

cumprida  e tomando  por base  a  proposta  apresentada  e  ainda  as  demais  penalidades

previstas na referida Lei e alterae6es posterjores.

3.4.0  objeto  deste  Pregao  devefa  ser  entregue  no  pfedio  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  localizada  na  Praga  dos Ties  Poderes,  n°  74  -Centro,  Jacarei/SP,  em  horario

comercial, das 8 as  17 horas,  sem qualquer Gusto adicional, em ate 05 (cinco) dias dteis

contados  do  recebimento  do  pedido,  conforme  CRONOGRAMA  previsto  no  Anexo  11  -

Termo de Refefencia; -
3.5.0  objeto podefa  ser rejeitado,  no todo ou  em  parte,  quando em desacordo  com  as

especificag6es  constantes  do Anexo  11  -Termo  de  Refefencia  e da  proposta  comercial,

devendo ser substituido  pela  CONTRATADA,  as suas expensas,  em  ate 03  (tres)  dias

tlteis, a contar do recebimento da Notificagao pela CONTRATADA.

4.    DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

4.1.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os

acfescimos  e supress6es  que  se fizerem  necessarios,  respeitado o  percentual  previsto

•......._../

no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

ct\,)
Pra¢a  dos  Tres  Poderes.  74  -CEP:   12  327-901  -Tel:    (12)3955-2286re221
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5.    DAS OBR]GAC6ES DAS PARTES

5.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obrigafa a:

a)   Entregar  o   objeto  contratado   nas   condig6es  definidas   no  Anexo   11   -  Termo   de

Refetencia;

b)   Manter,   durante   a   execu?ao   do   contrato,   todas   as   condig6es   de   qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio; ,

c)  Responsabilizar-se  integralmente  pelas  obrjgag6es  contratuais,  nos  termos  do  artigo

70 da, Lei  n° 8.666/93;

d) Oferecer prazo de validade minima de 12 meses para o objeto contratado, a contar

da  data  da entrega.  Caso  algum  item  apresente defeito dentro do  prazo de validade,  o

mesmo devefa ser subsl:ituido em ate 03 (ties) dias titeis, a contar do recebimento da

Notificaeao pela CONTRATADA.

6.2 DAs OBRiGAe6Es DA CONTRATANTE

A Camara Municipal de Jacarei se obrigara a:

a)    Acompanhar e fiscalizar a execu?ao do Contrato,  atrav6s da servidora ocupante do

cargo de Agente de Compras e Manutengao -Sra. Viviane de Moura;

b)    Pagar o prego ajustado,  nos periodos fixados  neste  CONTRATO,  sob pena de,  em

caso  de  eventual  atraso  no  adimplemento  da  obrigagao,  sujeitar-se  ao  pagamento  de

juros morat6rios nos termos da clausula "2.4", sem prejuizo do disposto no art.  78,  inciso

XV, da Lei Federal n° 8.666/93.
•`'-
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6.    DAS SANC6ES ADMIN]STRATIVAS

A empresa licitante devefa observar rigorosamente as condig6es estabelecidas no edital,

sujeitando-se  as  penalidades  constantes  no  art.  7°  da  Lei  n°  10.520/2002  e  nos  artigos

86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

a)    Advertencia;

b)      Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   Iimitado  a  30%  (trinta  por  cento),   incidente
tziilii=

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  nao  atendimento  do  prazo  d6

assinatura do contrato;  descumprimento do prazo estipulado  no edital para a  retirada da

Ordem   de   Fornecimento;   no   al:raso   quanto   ao   prazo   de   entrega   dos   servigos   ou

produtos,  calculada  pela  f6rmula  M  =  0,01  x  C  x  D.  Tendo  como  correspondente:  M  =

valor da multa, C = valor da obrigaeao e D = ndmero de dias em al:raso;

c)    Multa de 30% (trinta por cento) para os casos de recusa na entrega dos servigos ou

produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)    lmpedimento do direito de licitar e contratar com  a Camara Municipal de Jacarei  por

urn periodo de ate 2 (anos) anos, no caso de apresenfa8ao de declaragao ou documento-
falso;

e)    A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao   afasta   a   aplicagao  da   penalidade   de

impedimento de licitar ou contratar;

f)     Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  a  Contrato,   ou  a  fornecer  os

produtos  objeto  desta  licitagao,  a  atender  ao  disposto  deste  Termo  de  Refetencia  -
Anexo 11,  aplicar-se-a o previsto no art. 4°,  inciso Xvl, da Lei n°  10.520/2002, devendo as

licitantes  remanescentes  ser convocadas  na ordem  de  classificagao de suas  propostas

na etapa de lances.
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6.1.As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei  ap6s  a  devida  notificagao  e  o  transcurso  do  prazo  estabelecido  para  a  defesa

ptevia;

6.2.A   notificagao   ocorrefa    pessoalmente   ou   por   correspondencia,    com   aviso   de

recebimento,   onde  sera   indicada  a  conduta  considerada   irregular,   a  motivagao  e  a

especie de saneao administrativa que se pretende aplicar,  o prazo e o  local de entrega

das raz6es de defesa.

6.3.0  prazo  para apresentaeao de defesa  ptevia sera de  05  (cinco)  dias  tlteis a  contar

da intimagao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no

art.  110 da  Lei  n° 8`666/1993;

6.4.    As  multas,  a  crit6rio  da  CONTRATANTE,  poderao ser cobradas cumulativamente.

As  definig6es,  sang6es  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  n°

8.666/93  sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,

devendo ser observadas.

7.    DA ANTICORRUPCAO

Na execugao do presente Contrato 6 vedado a Administraeao Municipal  Direta e lndireta

e a Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a)   Prometer,   oferecer  ou  dar,  direta  ou   indiretamente,   vantagem   indevida  a  agente

ptlblico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b)  Criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,  pessoa  juridica  para  celebrar  o  presente

Contrato;

c)  Obter  vantagem  ou  beneficio  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificag6es  ou

prorrogag6es  do  presente  Contrato,  sem  autorizaeao  em  lei,  no  ato  convocat6rio  da
licitagao pdblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
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d) Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente Contrato; ou

e)  De  qualquer  maneira  fraudar  o  presente  Contrato;  assim  como  realizar  quaisquer

ag6es  ou  omiss6es que constituam  pratica  ilegal  ou  de corrupgao,  nos termos daLei  n°

12.846/2013 (conforme    alterada),    do    Decreto    n°    8.420/2015 (conforme    alterado),

do U.S. Foret.gr  Corrt/pf Pracfi.ces Act de  1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou     regulamentos    aplicaveis    ("Leis    Anticorrupgao"),    ainda    que    nao

relacionadas com o presente Contrato.

8.    DA RESCISAO CONTRATUAL

8.1.Este  contrato  podefa  ser  rescindido  pela  CONTRATANTE,  atendido  o  disposto  na

Seeao V,  artigos 77 a  80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e considerando-se especialmente

as seguintes hip6teses:

8.1.1.     0   nao   cumprimento   das   clausulas   contratuais,   especificag6es,    prazos   ou

projetos;

8.1.2.     0  cumprimento  irregular  de  clausulas  contratuais,   especificag6es,   prazos  ou

projetos;

RE
8.1.3.     A    lentidao    no    seu    cumprimento,     levando    a    Camara    a    considerar    a

impossibilidade da execugao do fornecimento nos prazos estipulados;

8.1.4.     O atraso injustificado no infoio do fornecjmento;

8.1.5.    A subcontratagao total ou parcial do seu objeto,  a associagao da CONTRATADA

com  outrem,  a  cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou

incorporagao, que nao sefao admitidas durante a vigencia do contrato;

8.1.6.  A decretaeao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

8.1.7.  A dissolugao da sociedade;

praea  dos  Tres  poderes,  74w-i:;E,Pac:i,3|j-,9e°glbi Te[     (12)39S5-2286ra22t                                                     \ho
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8.1.8.  A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

8.1.9.  Raz6es    de    interesse    pdblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   maxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

processo administrativo a que se refere o contrato;

8.1.10.     A  ocortencia  de  caso  fortuito  ou  de  tonga  maior,   regularmente  comprovada,

impeditiva da execueao do contrato.

9.    DAS DISPOSIC6ES GERAIS

9.1.A  CONTRATADA  se  obriga  a  atender  integralmente  o  objeto  deste  CONTRATO,

pelo   prego   e   nas   condig6es   oferecidas,    nao   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

ressarcimento  por  despesas  decorrentes  de  custos  ou  servigos  nao  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissao.

9.2.A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as   medidas,    precaug6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a   evitar  eventuais   danos   a   serem   causados  diretamente   a

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissao   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

9.3.Quaisquer   outras   atividades   complementares   nao   previstas   neste   CONTRATO

podefao  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definigao  e  responsabilidade  serao

objetos de Termo Aditivo.

9.4.A   CONTRATANTE   reserva-se   o   direito   de   exercer   a   mais   ampla   e   completa

fiscalizaeao   da   qualidade   do   objeto,   o   que   nao   exime   a   CONTRATADA   de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

•c7,7,
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10.1.Integram  o  presente  CONTRATO,   como  se  aqui  transcritos,   os  documentos  a

seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

10.1.1.     Edital do pregao presencial  11/2021  e seusAnexos;

10.1.2.     Propostadatadade         /       /2021.

11.     DOFORO

11.1.   As dtlvidas e quest6es deste CONTRATO ou de sua execugao sefao dirimidas no

Foro  da  Comarca  de  Jacarei-SP,  com  rentincia  expressa  de  qualquer outro,  por  mais

privilegiado  que  seja.  E  por  estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente

instrumento em  2  (duas)  vias de  igual teor e forma,  na  presenga das testemunhas que

abaixo assinam.

Jacarei,             de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

Testemunhas:

2021.



/.ij
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj  I sp         £`

PALACIO DA LIBERDADE

Fls 11/15

CADASTRO   DOS   RESPONSAVEIS

Contrato no: Pregao n°:  11/2021

Objeto:  Fornecimento de papel higienico interfolha e papel toalha interfolha.

Contratada:

Nome : PAULO FERREIRA DA SILVA

CARGO: Presidente

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone com.:

E-mail:

Nome  :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacarei,           de

PAULO FERREIRA DA SILVA
Presidente

de 2021.

CONTRATADA
Representante

Prape  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
\n`/``/.jacarei   sT)   lee  br
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TERMO   DE   CIENCIA   E   DE   NOTIFICAcji
CAIVIARA MUNICIPAL DE JACAREi

CONTRATANTE: Camara Municipal de Jacarei

CONTRATADO:

CONTRATO N°:          /2021

0BJETO:  Fornecimento de papel higienico interfolha e papel toalha interfolha.

Pelo presente TERMO,  n6s,  abajxo identificados:

1.    Estamos cIENTEs de que:
-.

a)    o ajusfe acima  referido estafa sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas

do Estado de Sao Paulo, cujo tfamite processual ocorrera pelo sistema eletr6nico;

b)    poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es de interesse,  Despachos e Decis6es, mediante regular cadastramento no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  conforme  dados  abaixo  indicados,  em  consonancia

com a estabelecido na Resolugao n° 01/2011  do TCESP;

c)    al6m  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6es  que

vierem  a  ser  tornados,  relativamente  ao  aludido  processo,  serao  publicados  no  Diario

Oficial do  Es{ado,  Caderno do  Poder Legislativo,  parte do Tribunal de Contas do  Estado

de Sao  Paulo,  em  conformidade com  o artigo 90 da  Lei Complementar n° 709,  de  14 de,`\

janeiro  de  1993,  iniciando-se,  a  partir  de  entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,

conforme regras do C6digo de Processo Civil;

d)    Qualquer alteragao de enderego -residencial ou eletr6nico -ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.    Damomos por NOTIFICADOs para:

a)    0  acompanhamento dos  atos  do  processo  ate  seu julgamento final  e  consequente

publicagao;

b)    Se for o  caso e de  nosso  interesse,  nos  prazos e  nas formas  legais e  regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mats couber.

/
Praea  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP`   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286re22l

www  tacaTei  so.leg.br

/
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Jacarei,           de

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:  PAULO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Presidente

CPF:                                            RG:

DafadeNascimento:     /   /

Endereeo residencial completo:

E-mail  institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

de 2021.

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:  PAULO FERREIRA DA SILVA

Cargo:  Presidente

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Enderego residencial completo:

E-mail  instil:ucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Pela CONTRATADA:

•..`

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel:    (12)3955-2286„221
wwu/ . i acaTej . s D . ] e g . b I
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None:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento:       /   /

Enderego residencial complete:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

•..     `.,           _         ..`

/Praqu  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901  -Tel.    (12)3955-2286A221
wwwiacarre[.sD.Ieg`br
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DECLARACAO   DE   DOCUMENTOS   A   DISPOSICAO   DO   TCE/SP
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

Conl:ratante:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ  n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ  no:

Contrato n°:                             Pregao n°:  11/2021

Data da assinatura:          /         /

Objeto:  Fornecimento de papel higienico interfolha e papel toalha interfolha.

Valor:

Declaro,  na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da

Lei,    que    os   demais   documentos   originais,    atinentes   a   correspondente    [icitagao,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  a  disposigao

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PAULO FERREIRA DA SILVA

Presidente

Pra9a  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP.   [2  327-901   -Tat.     (12)3955-2286/2221
www . i ac arel . so . I e tr . b I •-i
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Anexo X I Dados para elaboraeao de event:ual conl:rato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Pra¢a dos Tres podex7{=::±±:=Zj::kTel    (12)3955-2200                                       :±;
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ANEXoxl-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso   haja   interesse  na   participagao   na   presente   licitagao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo e  seu  encaminhamento ao  Departamento  de  Licitag6es  e
Contratos  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   atrav6s  do  tel.:   (12)   3955-2286,   ou  pelo

website  www./.acare/',sp./eg.br,  para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informae6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDERECO(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

NO do  EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 11/2021

DA:I A:.                I               I

NOME E ASSINATURA DO  INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP    12  327-901   -Tel„   (12)3955-2200
Site:  www,Iacarel.st),leg  br
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Anexo Xl] -Valor Esl:imado

0  valor  m6dio  apurado  pela  Camara  Municipal  de  Jacaref  para  fornecimento  de  papel

higienico interfolha e papel toalha interfolha nas especificag6es constantes do Anexo 11 -

Termo de Refetencia deste Edital.

II     Item

Descri§ao Qtde- Marca

ValorUnifario(caixa)
ValorTotal

I            01I

Papel       higienico       interfolha,100%      fibras

90
R$ 79,58(cxc/8.000) R$7.162,20

virgens,   folhas   duplas   na   cor   branca   (100%
branca),     de     primeira     qilalidade,     tamanho

(noventa)embalagencompativel com dispenser medindo 21xl2,5cm
com  abertura  de  10cm  para  retirada  do  papel.
Caixas   contendo   no   minimo   8.000   (oito   mil) S
folhas
Papel  toalha  interfolha,  na  car  branca  (100%

1.000  (mil) R$ 10,58
R$ 10.580,00

branca),    de    primeira    qualidade,    isento    de
impurezas,    100%   celulose   virgem   ou   100%
fibras  celul6sicas  virgens,  tamanho  compativel embalagen (emb.  c/
com dispenser medindo 29x25cm com abertura S 1.000)
de    20cm    para    rctirada    do    papel.    Fardos
contendo  1.000 (urn mil) folhas.

Total dos items R$17.742,20

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12  327-901   -Tel      (12)3955-2200
www  iacarei  sD,lea  br
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Anexo Xlll -TERMO DE DESIGNACAO DE FISCAL DO CONTRATO

Contrato no        /

(Pregao Presencial   n° 11/2021)

0  SECRETARIO  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

RESOLVE  designar,   conforme  disciplinado  no  artigo  67  da  Lei  de   Licita?6es  o  servidor

abaixo  relacionado,  para  acompanhar e  fiscalizar  a  execugao  e  o  adequado  cumprimento

das   clausulas   estabelecidas   no   Contrato   n°  _/_,   celebrado   entre   a   CAIVIARA

MUNICIPAL  DE JACAREi e  a empresa '  CNPJ  no I   CuJO

ob.]eto  a  a  fornecimento  de  papel  higienico  interfolha  e  papel  toalha  interfolha  a  serem

adquiridos por esta Casa.

0  Fiscal  devefa  acompanhar  "/.n  /ooo"  o  fornecimento  do  objeto  do  contrato,  apontando  as

eventuais faltas cometidas  pela  contratada e,  se for o  caso,  encaminhar e-mail  a  Gerencia

de Licitag6es e Contratos,  relatando as ocortencias formalmente;

Verificar  o  atendimento  aos   requisitos  de  execugao  do  objeto  descrjtos   no  instrumento

contratual.

Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no

edital  com  aqueles  ofertados  na  proposta  adjudicada,  sobretudo  em   relagao  a  marca  e

caracteristicas exigidas.

Verificar se contratada atendeu o prazo de{erminado no cronograma estabelecido.

Durante    todo    prazo    de    vigencia    do    contrato,    o    fiscal    fica    responsavel    por    seu

acompanhamento, devendo relatar formalmente ao Departamento de Licitag6es e Contratos,

Pragr  dos  Trds  Pode[es,  74  -CEP.12.327-901   -Tel.:   (12)  3955-2200
Site:  www.jacarei`so.Leg  br
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qiialquer  problema  em  relagao  ao  material  ofertado,  em  tempo  habil  a  adogao  de  medidas

dentro do prazo de garantia ofertado.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condig6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2021.

Fiscal do contrato

`..`    `                                     .

pra„ doHres poder::t:¢±::±=±::±Z±T"12) ""-22°°                                   to


