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ESTADO DO N,IARANHÃO
PREFEITT] RA MLlNI(]IPAL DE IMPf,RATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 073/20í 8-CPL
TIPO: l\ilenor prêÇo por item
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:. 22.01. 1 281201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Die 27 de Junho 2018 às 09:00h
(nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação
será realizada no primeiro dia útil subseqúente.

A Prefeitura lvlunicipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N.o 6285 de 3í de Janeiro de 2018, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara -\- lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto lrlunicipal n.o
2212007, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇões da Lei n.o 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Fardamento rnstitucional para servidores que atuarão no período de veraneio
nas praias do Cacau e do Meio em lmperatriz-MA, conforme especificaÇões e quantitativos

descritos no Anexo I e Termo de Referência.

'1.2. Yalor Global Estimado para a Contratação. R$ í9.973,25 (dezenove mil novecentos e
setenta e três reais e vintê e cinco centavos).

1.3. DA ACETTAÇAO DO OBJETO.

v 1.3.1 Entregue os produtos, se estiver em perfeitas condiÇões, atestado pela SINFRA, será
recebido, por servidor especialmente designado, que assinará o "termo de recebimento".

1.3.2. O termo de recebimento", somente será assinado se a licitante vencedora, tiver atendido
todas as condições especificadas neste Edital, bem como as especificações apresentadas na
Propostas.

1.3.3. Os produtos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após terem sido
conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condiçôes exigidas
neste edital.

'1.3.4 .Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condiçóes pactuadas ficando
ao encargo da contralada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem
como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a
apresentação da qualidade do equipamento.
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2. DOSANEXOS

a) Anexo I

b) Anexo Il

c) Anexo lll
d) Anexo lV
f) Anexo V

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Ivlodelo de Carta Credencial;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93;
- tvlodelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os
Requisitos de Habiiitação.

3. DO SUPORTE LEGAL

5.1 - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
ltlunicipal no 02212007 e Decreto l\Iunicipal no13 de 31 de março de 2015, por este Edital e seus

\-. anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇôes da Lei no 8.666/93 e
respectivas alteraçôes, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte
integrante da mesma, independente de transcrição.

4. DA DOTAÇÃO

4. 1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 22 - SECRETARIA ÍVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

sERVrÇOS PÚBLTCOS;

AÇÕES: 06,182.0135.2558 - ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ALUSIVAS AO PROJETO VERANEIO NAS PRAIAS;
NATUREZA: 3.3.90.30 - [tilaterial de Consumo;
FICHA: 359;
FONTE: 01 - Recursos Ordinários.

_-. 5.- DA PART|C|PAÇAO

5.1 - Poderão participar deste pregâo, os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao pregoeiro no dia,
hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.1.2 - Nos ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - Participação exclusiva de empresas
que se enquadrarem como microempresas - Í\IE, empresas de pequeno porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auíerido, no ano calendário anterior, receita
bruta correspondente aos iimites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar
no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto
licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante
deste Edital, e seus Anexos.

5.1.3 - Na Cota Reservada 25% (conforme planalha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - IvlE, empresas de pequeno
porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário
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anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no anciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementer no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteraÇão dada pela
Lei Complemenlar 14712014. e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital.

5.1.4 - Na Cota Principal 757o (conforme planilha em ânexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital, e seus Anexos.

5.2 - Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de crêdores, em dissolução, em liquidação
e em consórcios de empresas, qualquer que sêja sua forma de constituição, ou ainda empresas
estrangeiras que não funcionem no país;

- 5.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Admrnistraçáo Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se
dê após o início do certame;

5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.2.4 - Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal ou vínculo com qualquer servidor.

5.2.5 - Que se apresentem em íorma de consórcios.

5.2.6- Das quais participem, seja a que título íor, servidor público municipal de lmperatriz.

5.2.7- Pessoas Físrcas.

6. - DO CREDENCIAMENTO

6.1 - As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar
deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,

\r, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar razôes de recurso! assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame.

6.1.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.1.2 - As participantes deverão apresentar tambem, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleições de seus adm inistradores,
quando o licitante for representado por pessoa quê estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capecidade jurídicâ;

6.í.3 - As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência ê Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital.

6.í.4 - Fica facultado às participantes, apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de tVE ou EPP
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6.1.5 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os queis farão paÉe
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade,

6.2 - Caso as licitantes náo se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

6.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar cm nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a)
Pregoeiro(a) municipal.

6.5 - Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que

\- comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7 .1 - Por íorça da Lei Complemenlar n 123106 e do art. 34 da Lei no 11 .488107 , as microempresas
- MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs
que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condiÇão de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal,
deverão consignar tal informação expressamente na declaraçáo prevista no item 6.1 .3

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta
seja uma tUE, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
docu'nentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade
fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha
comprovar sua condiÇão de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPS
ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por lrilEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

7 .2 - PaÍa efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo.

a) a t\IE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o ob.leto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (tVE, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias,

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
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encontrem enquadradas no item 7.'1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresenter a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em íavor da proposta originalmente vencedora do certame;

f1 o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

8 . DA PROPOSTA DE PREçOS

8.í - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
externa as seguintes informaçóes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura l\/unicipal de lmperatriz - Ir/A
Pregão Presencial n' 073/2018-CPL
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
A Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.
a) Ser digitada ou ampressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em
lingua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na
últjma folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárias à identificação do objeto, inclusive
marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectavo preço
por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em
algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na
descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado
este último;

. 8.1) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER

- ulLtzADA A DEScRtÇÃo Dos trENS coNSTANTES No rERMo DE REFERÊNcIA E
PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA.

c) Atender às especiÍicações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente a prestação do serviço, e estar datada e assinada por
pessoa juridicamente habilitada pela empresa,

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como.
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto deste Edital e seus Anexos,

9. . DA ACEITAÇÃO TÁCITA

9.í - Os preços apresentados devem:

a) Refletir os de mêrcado no momento, observado o prazo de prestação do serviçoientrega
do produto;

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviÇos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento,
lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos.

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

9.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma

9.3 - Os produtos deverão ser entregues na sede da contratante, ficando a Contratada
responsável pela entrega, sem nenhum ônus para a contratante.

9.4 - A entrega dos produtos deverá ser realizada pela manhã, em horário a ser acordado com o
gestor do contrato.

9.4 - O recebimento só será considerado após a análise minuciosa, pelo servidor responsável, se
\- os produtos atendem às especificaçóes exigidas pelo edital.

9,3 - A Contratante poderá reJeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificações condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

9.3.4 - No caso de não atender às especificações, a CONTRATADA, providenciará troca dos
mesmo, no prazo máximo de 12 horas.

9.4 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçóes de preÇos,
alteraçóes ou alternativas nas condiçôes/especificaçôes estipu ladas. Não serão consideradas as
orooos tas q ue contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassificação do Iicrtante.

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na Proposta
de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2 e 9.3,

\-,, respectivamente.

10 - DA HABTLTTAçÃO

10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,
trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - IvlA
Pregão Presencial n" 073/2018-CPL
A Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome- comercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz'MA
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autentrcada por cartôrio competente ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial, obsêrvados
sempre os réspectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de
eleiçôes de seus administradores.

c) lnscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

0 Prova de inscriÇâo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ)

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federars e Dívida
Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos
e Contribuiçôes Estaduais e Dívida Ativa).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Ívlunicipal do domicílio ou sede do licitante.

j) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certiíicado de Regularidade
do FGTS, emitido pela Carxa Econômica Federal.

k) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Certidão negativa de falência ou recuperaÇão judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

m) Balanço Patrimonial e demonstraÇôes contábeis do último exercícro social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo íinanceira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÇão da proposta.

m.1) O BalanÇo patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados.

m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- pubiicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulaÇão; ou

- por fotocópia reglstrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara. Imperatriz'MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domrcílio do licitante.

m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou dornicílio do licitante.

m.2.4) o balanÇo patrimon,al e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade

n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatÍvel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

q) Declaração, Íirmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do
Edital

í0.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;

10.3.1- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negatjva de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar,
neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;

í0.3.2- Serão dispensados da apresentaÇão de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.4 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na
inabilitação do licitante;

1í . DO PROCEDIMENTO

11.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preÇos (envelope 01) e os documentos de habilitação
(envelope 02);

11 .1 .1 - O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos para
a abertura dos trabalhos;

11.2 - lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta seráo recebidos pelo(a) pregoeiro(a),
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local

designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário;

í 1 .3 - Após a verificaçáo dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e

uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V, serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a veriÍicaçáo da conÍormidade das
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propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-
se as incompatÍveis;
'11.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços alé 10o/o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, até a proclamação do vencedor,

11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licatante, na ordem decrescente dos preços;

11 .4.2 - Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quals os lances verbais devem ser reduzidos;
c) Definlr tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilizaÇão de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeÇar o Pregão

\- 0 Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais aplicáveis
em cada caso.

11.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

11.4.4 - Depois de definido o lance de menor preço, ê na hipótêse de restarem dois ou mais
licrtantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes:

11 .5 - Quando não forem verificadas, no minimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no item '1í .4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de
três, para que seus autores participem dos lances verbais, quarsquer que sejam os preÇos
oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nêsta condição todos participarão da etapa
de lances verbais);

11.6 - A desistência em apresentar lance verbel, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para eÍeito de ordenação das
propostas;

. 11.7 - Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidadev entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação,

11.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

11 .8.1 - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
inicio da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitaÇão da proponênte cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

11.10 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condiÇões
fixadas neste edital;

1 1 . 11 - Nas situações previstas nos subitens 11 .7 , 11 .8 e 11 .'1 0, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

11.12 - Vêrificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
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dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe
adjudicado pelo(e) pregoeiro(a) o objeto do certame;

11.13 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"Documentos de Habilitaçâo". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão
retirá-los no ptazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;

11 .14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(e) e por todos os licitantes presentes.

í2 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - Esta licitaçáo e do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente;

12.2 - Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes deste

s-. edital, notadamente às especrficações mínimas contidas na Proposta de Preços;

12.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemênte, classrficada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todâs as exigências e condiçôes deste edital,
apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após
os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e
na presenÇa de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no
§ 2o do artigo 45 da Lei n" 8.666/93;

12.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário;

í3. DO DIREITO DE RECURSO

13.í - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar

\-, memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

13.2 - O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos os
respectivos prazos legais.

í3.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior,
por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisâo ou encaminhá-lo(s) à
autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecldos os prazos
legais,

13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

í3.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor

classificada para assinatura da ata de registro de preço;

í 3.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
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14 . CRITERIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A empresa interessada deverá apresentar proposta de preços, em papel trmbrado no qual
conste seu CNPJ, devendo estar assinada pelo seu representante legal e ainda, devendo constar
a descração do objeto de forma detalhada e/ou fazendo menÇão a este Termo de ReÍerência;

14.2. Será considerada vencedora a proposta que apresentar menor preÇo global;

14.3.4 adoção de um único grupo (lote) para fins de seleção da empresa íornecedora justifica-se:

14.3.1. Por manter padrão de características, o que poderia restar prejudicado caso fossem
contratadas empresas distintas para íornecer cada item;

14.3.2. O agrupamento dos itens com características semelhantes normalmente oferecidos por

. uma mesma empresa visa facilitar o gerenciamento do Contrato. além de proporcionar maior

- interesse por parte das empresas.

í5 . DA CONTRATAÇÃO

í5.í - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento
específico escrito de contrato/nota de emprenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para Íazê-lo.

15.2 - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

154.3 - Quando o vencedor da licitação náo Íizer a comprovação referida no parágrafo anterior, ou
quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições estabelecidas no
ato convocatório da licitação, a prefeitura Municipal de lmperatriz através da secretaria municipal
de educação poderá convocar outro licitante. segundo a ordem de classiÍicação, para, após a
comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem preluizo
das multas e demais cominações legais.

\-, r6- DAS COND|ÇÕES DA ENTREGA

16.1. A CONTRATADA deverá planejar o fornecrmento à medida que for solicitada pelo gestor do
contrato:

16.2. Os produtos deverão ser entregues na Sede da Contratante, ficando a contratada
responsável pela entrega sem nenhum ônus para o contratante;

16.3. A entrega deverá ser realizada pela manhã, em horário a ser acordado com o gestor do
contrato;

16.4. O recebimento só sêrá considerado após a análise minuciosa, pelo servidor responsável, se
os produtos atendem às especificaçóes exigidas neste edital;

16.5. No caso de não atender às especificaçóes, a CONTRATADA providenciará a troca dos
mesmos, no prazo máximo de 12 horas.

17 - PAGAMENTO

17.1 - O pagamento à Conlratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e

Gestáo Orçamentária. por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
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dias após â aceitâção definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a)
fornecimento/ExecuÇão dos ServiÇos devidamente certificadas pelo Agente Público;

17.2. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
fornecimento/prestaÇão dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não dêvendo
estar vinculado a liquidação total do empenho;

17 .3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
íiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, incluslve
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,

17.4. A periodicidade dos pagamentos será mensal;

17.5. Para íins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se apenas pelos serviÇos

_- devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato;

17.6. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim;

17.7. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a correÇão dos dados contestados pelâ Contratante;

17.8. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo rniciar-se-á a partir da data
de recebimento do documento corrigido;

17.9. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atêstação
de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçóes do contrato;

í7.10. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
rndenizações devrdas pela Contratada, nos termos do termo;

17.11 . No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tânto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6o/o a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;

- 17.12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = lx N xVP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = índice de compensaçáo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestaÇão em
atraso.

18. PENALIDADES

18.1 O não cumprimento das obrigaçôes deste Edital sujeitará a contratada as seguintes
penalidades:

18.1. Por entregar os equipamentos fora do prazo pré-estabelecido pela contratante,
determinadas neste Edital. Multa de 5% (cinco por cento) do valor unitário do contrato;

18.2. Por não estarem os equipamentos de acordo com as especificações definides neste Edital.
Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato;

18.3. Por não atender solicitaÇão de informações da fiscalização, dentro do prazo estipulado.
Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;

'18.4. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da SINFRA.
trlulta de 2% (dois por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;

Rua Urbano Santos. l(r57 Rairo Juçara. Inrperatriz'MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com



ct.,
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

18.5. Não atendimento as demais obrigações contratuais. tvlulta de 1o/o(um por cento) do valor
unitário do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A
reincidência do náo cumprimento de qualquer obrigação determinada neste Edital sujeitará a
contratada, a critério da fiscalização da SINFRA, as multas de graduação mais elevadas, ou a
rescisão contratual;

í8.6. Considêre-se como preço unitário do contreto, para fins de incidêncies de multas, o valor dâ
ultima fatura mensal.

20. CRITERIO DE REAJUSTE

20.1- Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitaÇão não sofrerão
recomposrÇão de preÇos.

20.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será eÍetuada a
manutençâo do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.

65 da Lei n.o 8.666/93.

2í. SUBCONTRATAÇAO

21 . 1 - Náo é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do futuro contrato

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, Imperatrizy'MA
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19. OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

19.1 . Cumprir o que dispõe este Edital. incluindo os prazos e os procedimentos a serem adotados
no fornecimento dos produtos;

19.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos referentes à
CONTRATADA, exigidos neste Edital;

r.-, 19.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;

19.4. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despêsas relacionadas à execução dos serviços;

19.5. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamênte, causarem ao
patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de trabalho,
decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imedratamente os reparos ou
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

19.6. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços,
objeto dos Contratos, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às
legislaçôes federal, estadual e munrcipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do
Poder Público, procurando dentro do possível conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar,
perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA;

19.7. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.

19.8. Dar ciência ao CONTRAÍANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.

19.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente.

19.20. lndicar um preposto (informando número de telefone para contato, celular e fax) o qual será
o responsável pela fiel execuÇão do contrato.
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22. OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

22.1 . EÍeluar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os serviÇos executados, obedêcidos
o preço e condiçõês estipulados no contrato,

22.2. Promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e â
fiscalização da prestação do serviço, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critérro, exijam
medidas corretivas por parte da mesma;

22.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o serviço contratado,

22.4. Nolificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualguer irregularidade constatada na
execuçáo do contrato;

22.5. Permili: o acesso da CONTRATADA no local de entrega dos serviços, quando da execução
do contrato, respeitadas as normes internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE.

23. VIGENCIA DO CONTRATO

23.'1- A vigência do contrato não ultrapassará 31 de dezembro do exercício corrente, a contar da
data de sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

24. DO ACOMPANHAMENTO E DA F|SCALIZAÇAO

24.1. O fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação será feita diretamente a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, e atestado por servidor desta
instituição designado para esse fim.

24.2. O responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas as ocorrências.

24.3. A Secretaria de lnfraestrutura e ServiÇos Públicos, caberá a fiscalização do fornecimento
dos produtos. Para tanto, serão nomeados Írscais que terão poderes para exigir do contratadâ o
perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

\-, 25. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

25.1.. A entrega do material será acompanhada e íiscalizada por representante da Administração
do Orgão, designado para esse fim, permitida a assistência dê terceiros.

25.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do
material com as especificaÇóes do objeto licitado;

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

25.3. O Fornecedor Beneficiário devê efetuar a troca do produto que não atender as
especrficaÇões do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
solicitação.

25.4. A atestaÇão de conformidade da entrega do produto caberá a servidor designado pelo Orgão
para esse fim.

25.5. O servidor designado pelo Orgão elabora relatório para fins de liberação do pagamento das
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CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

-,f*-,
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Notas/Faturas e contagem do inÍcio do prazo de gerantia.

26.6 Os produtos entregues deverá ter gârantia de 'Í2 (doze) meses a partir da data do
recebimento definitivo, atestado pelo servidor designado pelo Orgão para esse fim.

Rua Urbano Santos. ló57 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - ti-mail: cplimperatriz@hotmail.com

:li*'L

26. DA RESCISÃO DO CONTRATO

26.'1 . A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106193.

26.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:

a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇóes e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
ou fornecimento nos prazos estipulados;

r_. c) a paralisação do íornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execuÇão, assim como as de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) a decretação da falência ou instauraçâo da insolvência civil;

g) a dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado;

h)a alteração social ou a modiíicação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;

i)razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaÇões do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de
junho de 1993;

v k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administraçáo, por ptazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de ootar pela suspensão do cumprimento das obrigaÇões assumidas até que seja
normalizada a situação;

l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação,

m)a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviço,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos proletos;

n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rêgularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.
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o) O descumprimento do disposto no inciso V do ârt. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

p) a subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitaçôes ou prejudigue a regular execução do
contrato.

27- DAS DtSPOStÇoES GERATS

27.1. Após a declaraÇão do vencedor da licitação, não havendo manifestaÇão dos licltantes quanto
à intenção de interposiçáo de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e submeterá o
processo à homologação da autoridade competente.

27.'1 .1 . No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão Íará a homologação.

.-,t 27.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § ío,
da Lei n' 8.666/93.

27.3. A Prefeitura Municipal de lmperatri2r'MA poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pêrtinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27 .4. Decatá do direito de impugnar os termos destê edital o interessado que tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.

27.5. A participaÇão nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

27.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da Iicitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

27.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e outras,\u a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e
rnstruir as decisões relativas ao julgamento.

27.7. Náo serão considerados motivos para desclassificaçâo simples omissões ou erros formais
da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais
licitantes.

27.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, dêsde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

27.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório

27.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administraçáo Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

27.11. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista

franqueada aos interessados na licitação.

l{ua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara' Imperatrizr'MA

CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail conl

,L/))
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27.12. As decisóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

27.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

27.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.15. A homologação do resultado desta licitaçáo não implicará direito à contratação.

27.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçóes constantes da legislação vigente.

27 .17 . Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o dia do vencimento.

27.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.oov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Írilunicipal - DAÍtil, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, âinda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Rafael de
Almeida Ribeiro,600, Bairro São Salvador, lmperatriz/t\ilA, estando disponível para atendimento
em dias úters, das 08h às 14h.

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, lmperatriz'MA
CEI,: ó5.900-505 - E-mail: cplimperatri4@hotmail.com

.,r.

lmperatriz/ÍtilA, 1 1 de Junho de 2018.

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL N.O 073/20í8 - CPL

ANEXO I

ANEXO I

(Proposta de Preços)
de

Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de à Rua

inscrita no CNPJ/MF sob o número neste ato representada por

_, portador do CPF n.o e R.G. n.o , abaixo
assinado propóe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria Ívlunicipal de lnfraestrutura e
serviços Públicos, os prêÇos infra discriminados para Aquisição de Fardamento institucional para

servidores que atuarão no período de veraneio nas praias do Cacau e do Meio em lmperatriz-MA

. conforme especificaçóes e quantitativos descritos no Anexo I e Termo de Referência, objeto do
PREGAO PRESENCIAL nO 073/201 8.CPL:

a) Os produtos deveráo ser entregues na sede da contratante, ficando a Contratada
responsável pela entrega, sem nenhum ônus para a contratante.

b) A entrega dos produtos deverá ser realizada pela manhã, em horário a se acordado com o
gestor do contrato.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser infêrior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura;

d) Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, lmperatrizrMA

CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

n.o _,

_de 2018.
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1 ,JUSTIFICATIVA

1.1

BLICOS
g
t..,.

L.2.

1.3

2.7

2.1

2.3.

2.2

2.4

2.5

2.6.

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, necessita da

aquisição de fardamento institucional para servidores que atuarão no período de
veranelo nas praias do Cacau e do Meio em lmperatriz - MA, visando a

identificação visual dos servidores presente nas praias durante o perÍodo de
veraneio;

A Prefeitura de lmperatriz, anualmente prepara toda infraestrutura necessária
para o período de veraneio que ocorre nas praias do Cacau e do Meio, como
energia elétrica para as barracas, iluminação para os locais, instalação de
banheiros químicos, entre outras, com vistas a proporcionar lazer e segurança

aos frequentadores;

Sendo assim, faz se necessário a aquisição dos referidos fardamentos, de modo
a melhor identificar os servidores que atuarão na organização e segurança

durante todo período.

2. DAS ESPECTFTCÂçÔES DO OBJETO

CP

taÊtal ãa r llllÚlirÍri
a aevlcoa taa§aga
CNPi: O6.l5A 4S5./COÔ l'16
Ruâ Y../nr - Novê lmp€rtÜr2
65go?.lao. h§érêlnr _ MÀ

Item 01 - CAMISETAS DE MANGA COMPRIDA PARA GUARDA VIDAS;

IICM 02 _ SUNGÃO PA&q GUARDA VINAS;

IIEM 03 _ BONÉ COM PROTETOR RAMOÚVEL PARA GUARDA VIDAS;

IIEM 04 _ BONÉ DEFESA CIVIT;

Item 05 - COLETE DEFESA CIVIL

Item 0G CALçA OPERACIONAL DEFESA CIVIL;

Item 07- CAMISETA PARA TRABALHO DE CAMPO DEFESA CIVIL;

IIEM 09- CAMISÊTA ESCRITóRIO N FEMININA DEFESA CIVIL;

ItêM 1G CALçA ESCRITÓRIO FEMININA DEFESA CIVIL.

OB5: Os modelos encontram se em anexo

3

2.a. ltem 0& CAMISETA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA DEFESA CIVIL;

2.9

2.10

N

4L.

*'
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eUANT[ATtvos E pREço ESIMADo DA coNTRATAÇÃo
!

3

N"

4Lb1
CAMISFTA DE MANGA COMPRIDA PARA

GUARDA VIDAS

1.1

Camisa de manda comprida e gola alta na cor
laranja e detalhe azul marinho, nos tamanhos
(P, M ,G E GG), com costura de alta resistênciâ.
Lycra ramada com 84% poliamida e 16%

elastano, com impressão na frente, contendo
do lado esquerdo do peito a logomarca da
defesa civil, da lado direito a pâlavra "GUARDA
VIDAS" na cor branca, iustamente com a

logomarca da prefeitura de lmperatriz.
(Tamanhos a definir).

Unidade 35 52,00 r..820,00

) SUNGÃO PARA GUARDA VIOAS

2.7 35

.Cor azul marinho, tamanho (P, M, G E GG), lycra
ramada, composição:84% poliamida e L6%

elastano; forrada frente e costas com material
antialérgico, na cor "creme", com elástico e
cadarço no cós com logomarca da defesa civil
do lado esquerdo e atrás da sunga com o nome

'GUARDA VIDAS" NO CENTRO. (Tamanho a

definir).

32.67 1.143,45

8ONÉ COM PROTETOR REMOVíVEL PARA

GUARDA VIDAS

861,0035 24,60t Jnidade3.1

Confeccionado em tecido brim (10üÁ algodão)
na cor laranja, com aba curya na cor azul
marinho, com 6 gomos, dois ilhós laterais, 1

botão forrado do mesmo tecido e cor no topo
(junção das partes), contendo regulagem

traseira com fecho em plástico na mesma cor, o
protetor removível para a nuca e o pescoço,

deverá ser com fechamento parcial por botão

de pressão, êm 100/6 algodão nâ cor laran.ia,

com pintura lateral nas cores padrôes da

logomarca da Prefeitura de lmperatriz da

Defesa Civil. (Tamanho único).

BONÉ DEFESA CTVIL4

800,4060 13,344.1

Confeccionado em tecido rip stop profissional

uom 675 poliéster 33oÁ algodão na cor laranja,

tecido que garantê durabilidade e resistência

mesmo em situações de grande esforço,

ndo aba curva na cor azul marinho, com 6conte

4

ttctlr^lu Dl litl^lt utltr
a gavtcot tÜaucoa
CNPJr 06.158.ê55,/Ô0Ol'ln
Rr. y. $|ír! - Nov. Rn!..ünr
ôS9Olr8O - Lnc..ôt _MÀ

ft

;. . .'-:;.-

Unidade

3

Unidadê
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iacaaaallÂ Da ltFtÀLtll nl
r aavÉo]a tL\lcca
CNPJ: 06 158 .55'/000I'16
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gomos,2 ilhós lateriâis, 1 botão forrado do
mesmo tecido e cor no topo (junção das
pãrtes), apresentando regulagem traseira com
fecho em velcro profissional e de maior
durabilidâde na mesma cor do boné, com
pintura lateral nas cores padrões da logomarca
da prefeitura de lmperâtriz e na frente com a

logo marca da defesa civil. (Tamanho único).

5 COLETE DEFESA CIVIL

Unidade 60 61 ,21 4.036,20

Confeccionado em tecido rip stop profissional

com 67% poliéster, 33% algodão, na cor azul
marinho e laran.ia, frente; fechamento frontal
com zíper azul, acabamento todo em viés na cor
preta, na parte laranja contendo três tiras
medindo 0,3 cm abaixo do ombro, sendo uma
na cor cinza sinalizadora e duas menores n cor
azul, bordado computadorizado com a

logomarca da Defesa Civil no peito esquerdo e
no peito direito a logomarca da Prefeitura de
lmperatriz, dois bolsos chapados na peça

laranja, com três divisórias no tipo caixinha e
fechamento em zíper. Costas: no tecido na cor
laranja, faixa cinza sinalizadora de O,2 e1/2 cm,
no tecido na cor azul marinho, escritas
bordadas na cor branca "PROTEÇÃO E DEFESA

ClVlL" em arco e a palavra "IMPERATRIZ" abaixo
e centrada. (Tamanho a definir).

5.1

6 CALçA OPERACIONAI DEFESA CIVIL

6.117,00101,9560Unidade

Tecido rip stop, composição 30% algodão e7096
poliester, cor azul marinho;
Cós: 4 cm na emenda das costas, fixado na

borda do tecido da cintura e dobrado para

dentro, pespontado com um pesponto de

borda, fechamento através de 1 botão e 1

caseado reto vertical, com 7 passantes

sobrepondo- o e 2 reguladores;

Bolsos dianteiros: 2 bolsos com a abertura tipo
faca, rebatida com dois pespontos na borda e

arrematada com travetes de 1cm nas

extremidades.

Braguilha: com zíper de metal, e com 4 cm de

largura rebatido com l" pesponto de borda no

lado esquerdo ê 2 pespontos sobre o lado

direito, tendo o pesponto externo como base e

arredondado na parte inferior, travete de 1cm

de comprimento na junção da dobra da

uilha com a emenda do ganchobrag tro no

6.1

\

I

I
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6

início da curva dos pespontos, obedecendo à

cor do tecido da calça;
Bolsos laterais: dois, um em cada lateral, fixados
1cm abaixo do bolso dianteiro, centralizado
com a costurâ da emenda lateral, retangulares,
chapados, rebatidos nos contornos com dois
pespontos, com pregas de 3 cm, fechamento de
velcro com 2,5 cm de largura e por 4 cm de
comprimento, 1 cm no sentido horizontal nos
cantos superiores dos bolsos;
Portinholas dos bolsos laterais: duas, uma sobre
cada bolso lateral, rebatidas nos contornos,
com dois pespontos, fixadas a 1cm acima das
partes superiores dos bolsos, fechamento em
velcro de 2,5 cm de largura por 4 cm
comprimento;
Entrepernas: fechada na overloque 5 fios;
Acabamento: as costuras não poderão
apresentar descontinuidades e/ou desvios
externo; as costuras devem ser planas; o
produto não poderá apresentar desfiamento na

superfície do tecido, nem esgarçamento de
costuras. (Tamanho a definir).

7
CÂMISETA PARA TRABALHO DE CÂMPO DEFESA

CIVIL

2.500,2060 4L,61Unidade

Camiseta gola polo manga comprida, malha PV,

anti-peeling, 1a qualidade, 67% poliéster 33%

viscose, na cor laranja e azul marinho, gola tipo
polo pala na cor azul marinho, contendo três
botões na mesma cor, na frente da camiseta no
lado esquerdo do peito terá estampa em
processo de serigrafia do logotipo da defesa

civil e esquerdo da Prefeitura de lmperatriz, nas

costas escrito na cor azul marinho "PROTE$O

E DEFESA ClVlL" em arco e a palavra

"IMPERATRIZ" centralizada. (Tamanhos a

definir)

7.1

8
CAMISETA SOCIAL MASCUTINA MANGA LONGA

DEFESA CIVIL

70,9010

De botões, tecido tricolina mista (50% algodão

e 50% poliester) com um bolso dianteiro,

manga longa, na cor laranja e azul marinho,

frente com bordado computadorizado com a

logomarca da Defesa Civil no peito esquerdo e

no peito direito loSomarca da Prefeitura de

lmperãtriz, nas costas com escritas bordadas

cor azul marinho "PROTEçÃO E DEFESA IL

8.1 709,00U n idade

-r/_4
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3.1 O Valor global estimado de acordo com o preço praticado no mercado para o
fornecimento dos produtos é de RS 19.973,25 (Dezenorre mil, novecentos e /
setenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo que a empresâ vencedora é

aquela que oferecer menor preço, prezando as qualidades dos serviços licitados;

3.2. Após a comprovação do recebimento da nota de empenho, a SINFRA/DEFESA

CIVIL informará a contratada o tipo de fardamento , a quantidade de cada

tamânho, a arte e modelo q confeccionados;

itx r nl
vt>_

J,J

í/ ?,r

7

NO

4j-9

em arco e a palavra "IMPERATRIZ" centralizada.
(Tamanho a definir).

.1

9
CAMISETA ESCR|TÓRIO í FEMININA DEFESA

CIVIL

Un idad e 72 aa,67 1064,04

Tecido 68% poliéster, 27% algodão, 5%

elastano,
Modelo levemente a cinturada, gola colarinho,
entretela especial para tecido com elastano,
frente com abordamento invisível, pregas ou
nervuras na frente, com mínimo de 07 botões
na cor do tecido e botões reserva na vista
interna, bainha com recorte, pences nas costas,

manga X, modelagem individualizada, cor
laranja e azul marinho, frete com bordado
computadorizado com as logomarca da Defesa

Civil no peito esquerdo e no peito direito
logomarca da Prefeitura de lmperatriz, nas
costas com escritas bordadas na cor azul
marinho "PROTEÇÂO E DEFESA ClVlL" em arco
e a palavra "IMPERATRIZ" centralizada,
acabamento das costuras em overloque,
aviamentos na cor do tecido principal.

Possibilidade de ajuste individual. (Tamanhos a

definlr).

9..1,

10 CALÇA ESCRITORIO FEMININA DEFESA CIVIL

10.1 Unidade t2 76,A3 927,96

Tecido 94% poliéster, 6% elastano, tecido de
alta qualidade que deverá manter a forma
ajustada, sem deformação, na cor azul marinho,
modelo social, feita sob medida, bolsinho
embutido no cós com presilhas para cinto e
entretela especial para tecidos com elastano,
abotoamento com um botão nâ cor do tecido e
fêchamento frontal por zíper tradicional, 02
bolsos traseiros, embutidos, forrados com
tecidos na cor da calça, acabamentos na cor do
tecido principal, possibilidade de aiuste
individual. (Tamanhos a definir).

TOTAL MÁXIMO EsflMADO RS 

'
\9.973,25

d

ue deverão
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4, DA MODALIDADE ,/

4.L. Para a aquisição deste objeto, está sendo empregada a modalidade de licitaç
denominada PREGÃO na sua forma PRESENCIAL a qual observará os preceitos de
direito público e, em êspecial as disposições da Lei Federal nq. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n9. 8.666 de 21 de junho de

1.993 e suas alterações, da Lei Complementâr ne. 123 / 2006, da Lei

Complementar ne. t47 /2014 e outras normas aplicáveis à espécie.

5, DOS CRITÉRIOS DE HABILITAçÃO

Deverá ser obecido quando da elaboração da minuta do instrumento
convocatório, o disposto na Lei Federal ne 8.666/93, em especial o disposto nos
arts. 27 ao 32.

i JI

L.

Os produtos deverão ser entregues na Sede da Contratante, ficando a contratada
responsável pela entrega sem nenhum ônus para o contratante;

A entrega deverá ser realizada pela manhã, em horário a ser acordado com o
gestor do contrato;

O recebimento só será considerado após a análise minuciosa, pelo servidor
responsável, se os produtos atendem às especificações exigidas pelo edital;

No caso de não atender às especificações, a CONTRATADA providenciará a troca
dos mesmos, no prazo máximo de 12 horas.

7. DA ACETTAÇAO DO OBJETO. \

Entregue os produtos, se estiver em perfeitas condições, atestado pela SINFRA,

será recebido, por servidor especialmente designado, que assinará o " termo de

recebimento".

T,JFRA

--ir-1-

3

CP

6. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

6.1 A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento à medida que for solicitada pelo
gestor do contrato;

6.2

6.3

6.4

6.5

8

1.7

1.2 O termo de recebimento", somente será assinado se a licitante vencedora, tiver
atendido todas as condições especificadas neste termo de referência, bem como
as especificações apresentadas na Propostas,

1.3 Os produtos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após

terem sido conferidos pelâ respectiva área solicitante e atendidas as

especificações e condições êxigidas neste edita,.

7.4. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições
pactuadas ficando ao encargo da ntratada o controle de qualidade do

fornecimento de sua responsabi

U

NO

t3

,^\\$ ..u
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I trtvraoa i)aucot
:NPJ. 06r58..SS,j0ôOl-16
RH Y. s,/n! ' NoYà rnQ.àth2
55.9O7'l8O - lmôêr.thr - HÀ

5.1.

,]



.a us,

& ), /Y F R,r.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARTA DE TNFRAEsTRUTURA E sERvrços púalrcos

procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando
apresentação da qualidade do equipamento.

a. cRtrÉnto oE EscoLHA DA PRoPosrA vENcEDoRA /

,*

T
e..

8.1

8.3.

8.3.1

9. PENAL|DADES

q1

restar
pa ra

A empresê interessada deverá apresentar proposta de preços, em papel

timbrado no qual conste seu CNPI, devendo estar assinada pelo seu

representante legal e ainda, devendo constar a descrição do objeto de forma
detalhada e/ou fazendo menção a este Termo de Referência;

Será considerada vencedora a proposta que apresentar menor preço global;

A adoção de um único grupo (lote) para fins de seleção da empresa fornecedora
justifica-se:

O agrupamento dos itens com características semelhantes
normalmente oferecidos por uma mesma empresa visa facilitar o
gerenciamento do contrato, além de proporcionar maior intêresse
por parte das empresas;

Por manter padrão de características, o que poderia

prejudicado caso fossem contratadas empresas distintas
fornecer cada item;

O não cumprimento das obrigações deste termo de referencia sujeitará a

contratada as seguintes penalldades:

9-1.1- Por entregar os produtos fora do prazo pré estabelecido pela

contratante, determinadas neste termo de referencia. Multa de 5%

(cinco por cento) do valor unitário do contrato.

9.1.2. Por não estarem os produtos de acordo com as especificações definidas

neste Termo de Referência. Multa de 3% (três por cento) do valor
unitário do contrato.

9.1.3 Por não atender solicitação de informações da fiscalização, dentro do
prazo estipulado. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do
contrato, por ocorrência.

9.1.4. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela

fiscalização da SINFRA. Multã de 2% (dois por cento) do valor unitário do
contrato, por ocorrência.

Não atendimento as demais obrigações contratuais. Multa de 1%(um por
cento) do valor unitário do contrato, por irregularidade não especificada
expressamente nas Ietras anteriores. A reincidência do não cumprimento
de qualquer obrigação determinada neste Termo de Referencia sujeitará
a contratada, a critério da fis zação da SINFRA, as multas de graduação
mais elevadas, ou a resci

9

N
404

9.1.5
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contratua t. tlclllalra oa rxrt^atttirÍutir
aattvrcoa türlrcor
:NP.l: ôdlSlast/Oôôl-16
Ruà Y. Vnr - l.rovà iÍú...tN
65 9O7-l8O . lhoêrâtr': - raa

8.3.2.



lãr

& SINFRA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PUBLICOS

9.1.6. Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências
de multas, o valor da ultima fatura mensal.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1 A vigência do contrato não ultrapassará 31 de dezembro do exercÍcio corrente, a

contar da data de sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

11. DAS OBIGAÇÕES DA CONTMTANTE

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os serviços executados,
obedecidos o preço e condições estipulados no contrato;

71.2 Promover, através de seu representante (gestor do contrato), o

acompanhamento e a fiscalização da prestação do serviço, anotando, em registío
próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de

quâisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da

mesma;

11.3 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa

desempenhar normalmente o serviço contratado;

11,.4. Notificar, por escrito, a cONTRAÍADA sobre todâ e qualquer irregularidade
constatâda na execução do contrato;

11.5 Permitir o acesso da CONTRATADA no local de entrega dos serviços, quando da

execução do contrato, respeitadas as normas internas (segurança e disciplina) do
CONTRATANTE-

12. DAS OBIGAçÕES DA CONTRATADA

Cumprir o que dispõe este Termo de Referência, incluindo os prazos e os

procedimentos a serem adotados no fornecimento dos produtos;

11. 1

72.1

10

12..2 Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requísitos
referentes à CONTRATADA, exigidos neste Termo;

12.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o ob.jeto do contrato;

1-2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas à execução dos
serviÇos;

Responder por quaisquer prejuízos quê seus empregados, comprovadamente,
causarem ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência
no iocal de trabalho, decorrentes d ção ou omissão culposa ou dolosa,
procedendo imediatamente os re ou indenizações cabíveis e assumindo o

N

4b

72.5
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72.6 A CONTRAÍADA e obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos

serviços, obieto dos Contratos, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em

estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a

quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando dentro do
possível conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público,

uma boa imagem da CONIRATANTE e da própria CONTRATADA;

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão

interessado.

6
Âl

'.,c

i2.8 Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços.

1-2.9 Prestar os esclârecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamações se obriga a atender prontamente.

12.10. lndicar um preposto (informando número de telefone para contâto, celular e fax)

o qual será o responsável pela fiel execução do contrato.

13. Do PAGAMENTO /

O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento

Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos
produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a)

fornecimento/Execução dos Serviços devidamênte certificadas pelo Agente
Público;

72.1 .

1 3.1 11

O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)

fornecímento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os

mesmos, não devendo estar vinculado a Iíquidação total do empenho;

13.3 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relãtiva à Seguridade Social e ao Fundo de Garantiã por
Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que
porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

13.4. A periodicidade dos pagamentos será mensal;

13.5. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
certificados pelos gestores do contratof

N"

4là

produtos devida mente autorizado
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13.6

13_1.

14.1,

A atestação dâ fatura correspondente ao fornêcimento caberá ao fiscal do. flp
contrato ou outro servidor designado para esse Íim; { t

Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante
devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a

correção dos dados contestâdos pela Contratante;

13.8 No caso de faturas emitidas com erro, a conta8em de novo prazo iniciar-se á a

partir da data de recebimento do documento corrigido;

13.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

após a atestação de que os produtos foram entregures em conformidade com as

especif icações do contrato;

13.10. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos

termos do termo;

13.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos
morãtórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados
diâriamente em regime de juros simples;

13.12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

O fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação será feita diretamente
a SECRETARIA DE INFRAESÍRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS, e atestado poT

servidor desta instituição designado para esse fim.

O responsável pelo recebimento, anotârá em registro próprio todas as

ocorrências.

A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, caberá a fiscalização do
fornecimento dos produtos. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão
poderes para exigir do contratada o perfeito atendimento as cláusulas
contratuais.

RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FI NANCEIROS

As despesas decôrrentes desta contrataÇão correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamênto do exercÍcio 2018, sob a (s) seguinte (s)

Dotação (ões) orçamentária (s)

f.

CP
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15.1.1. UNIDADE oRçaurrurÁnn: zz sEcRETARtA MUNtctpAL DE INFRAEsTRUTURA E

sERVtÇos eúaLrcos; n@es: oe.taz.t:s.2558 - ESTRUTURAÇÃo DAS ATtvtDADEs
ADMINISTRATIVAS ALUSIVAS AO PROJETO VERANEIO NAS PRAIAS; NATUREZA DA

DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMo/ FICHA: 359; FONTE DE RECURSOS:

01 - RECURSOS OROIr'rÁRrOS. ,

16. coNsrDERAÇÕESGERA|S.

16.1. Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis

1-6.2. Ímpostos, tãxas e fretes devem estar inclusos nos preços ofertados

lmperatriz - MA, 10 de maio de 2018

v
.cfi-

"ind1i-,", 
tÍ, Ps,-yl'l»

Natália Holanda Rodrigues

Assessora de Projetos Especiais

Matrícula na 5O.778-4.

Aprovo, em lo de t1 +-- -r de 2018_

Fra Amaro Pinheiro
Secretário Munícipol de lnÍroestruturo e Serviços

Púhlicos

!v
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PREGAO PRESENCIAL N', 073/2018-CPL - CPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

é designado para representar nossa empresa na Licitaçáo acima
referida. podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnaçôes, receber
notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim,
praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com firme reconhêcida em caÉório)

Rua Urbano Santos. 165 7 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

N"

4i

lmperatriz (MA), _de_ de 2018.

Ao(A)
PREGOETRO(A) MUNtCtPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" 073/20í8.CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

_, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.
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PREGAO PRESENCIAL N'073/20í8 _ CPL

ANEXO III

(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRAÍO
No t2014 -

AQUISIÇAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL
PARA SERVIDORES QUE ATUARÃO NO
PERíODO DE VERANEIO NAS PRAIAS DO
CACAU E DO MEIO EM IMPERATRIZ-MA
CONFORME ESPECIFICAÇOES E

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I E

TERMO DE REFERÊNCIA OUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A
EMPRESA , NA FORMA
ABAIXO.

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,
CNPJ/Í\i1F n o 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201 - Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o SSP/MA e do CPF/MF n.o

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/ÍVF n.o estabelecida na

, neste ato, representada pelo, Sr. portador do RG n.o

doravante denominada simplesmente de
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o

e do CPF/l\ilF n.o

proposta apresentada. que passam a integrar este instrumento, independentemente de

transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de .1unho de '1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

L Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Fardamento institucional para servidores que
atuarão no período de veraneio nas praias do Cacau e do Meio em lmperatriz-MA, conforme
especificaçóes e quantitativos descritos no Anexo I e Termo de Referência, com motivaÇão no
Processo Administrativo n" 22.01.12812018, e em conformidade com o Pregão Presencial no

07312018-CPL ê seus anexos, que independente de transcriÇão integram este instrumento para
todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento
licitatório realizado na forma da Lei no. 8.666, de 2'l de junho de 1993 e suas alteraçôes.

CLÁSULA SEGUNDA - DA ACEITA AO DO OBJETO

l. Entregue os produtos, se estiver em perfeitas condições, atestado pela SINFRA, será recebido,
por servidor especialmente designado, que assinará o "termo de recebimento".

Rua Urbano Santo-s. 1657 Bairro .Juçara. lmperaniz,rMA
( liP: 65.90(!i05 - Li-mail: cplimperatriz@hotmail.conr

t1t
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ll. O termo de recebimento", somente será assinado se a licitante vencedora, tiver atendido todas
as condiÇões especificadas neste contrato, bem como as especificaçóes apresentadas na
Propostas.
lll. Os produtos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após terem sido
conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificaçôes e condições exigidas
neste contrato.
lV. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condiÇões pactuadas ficando ao
encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem
como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correÇão de falhas, visando a
apresentação da qualidade do equipamento.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS oBRIGAÇÕes oa CONTRATADA

l. Cumprir o que dispõe este Contrato, rncluindo os prazos e os procedimentos a serem adotados
no fornecimento dos produtos;
ll. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos referentes àv CONTRATADA, exigidos neste Contrato;
lll. Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
lV. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas à execução dos serviços;
V. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de trabalho,
decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Vl. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestaçâo dos serviços,
objeto dos Contratos, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às
legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do
Poder Público, procurando dentro do possível conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar,
perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA;
Vll. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
Vlll. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.
lX. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se

:.-, obriga a atender prontamente.
X. lndicar um preposto (informando número de telefone para contato, celular e fax) o qual será o
responsável pela fiel execuçâo do contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A inobservância do prazo de entrega do(à) produto(s) constante
deste contrato acarretará a CONTRATADA pena de multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor total deste instrumento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATANTE não aceitará, sob nênhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

L Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os serviÇos executados, obedecidos o
preço e condiÇôes estipulados neste contrato;
ll. Promover. através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a

fiscalizaÇão da prestaÇão do serviço, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e
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comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer íatos que, a seu critério, exi.iam
medidas corretivas por parte da mesma;
lll. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o serviço contratado;
lV. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução do contrato;
V. Permitir o acesso da CONTRATADA no local de entrega dos serviços, quando da execução do
contrato. respeitadas as normas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA _ DA C ONTRATAÇAO

| - As obrigaÇões decorrentes da presente licitaÇáo serão formalizadas por instrumênto específico
escrito de contrato/nota de emprenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o adjudicatário
convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para Íazê-lo.
ll - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condiçóes de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

r.-, lll - Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo antêrior, ou
quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições estabelecidas no
ato convocatório da licitação. a prefeitura Municipal de lmperatriz através da secretaria municipal
de educação poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo
das multas e demais cominaçôes legais.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

l. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias
após a aceitação definitiva dos produtos/sêrviÇos, com apresentaÇão das notas fiscais do(a)
fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
ll. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculaJo a liquidação total do empenho;
lll. Para fazer.jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

- com a JustrÇa do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
lV A periodicidade dos pagamentos será mensal;
V. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se apenas pelos serviços devidamente
autorizados e certificados pelos gestores do contrato;
Vl. A atestaÇão da fatura correspondente à prestaÇão do serviço caberá ao íiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim;
Vll. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante;
Vlll. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data
de recebimento do documento corrigido;
lX. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação
de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaÇões do contrato;
X. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizaÇões devidas pela Contratada, nos termos do termo;
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Xl. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 60/o a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
Xll. O valor dos encargos será calculado pela Íórmula: EM= lx N xVP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

CLAUSULA SETIMA. DAS PENALIDADES

O não cumprimento das obrigaçôes deste Contrato sujeitará a contratada as seguintes
penalidades:
l. Por entregar os equipamentos fora do prazo pré-estabelecido pela contratante, determinadas
neste Contrato. Multa de 5olo (cinco por cento) do valor unitário do contrato;
ll. Por não estarem os equipamentos de acordo com as especificações definidas neste Contrato.
Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato,

\-, lll. Por não atender solicitaÇão de informações da fiscalização, denÍo do prazo estipulado. Í\ilulta
de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;
lV Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da SINFRA. Multa
de 2% (dois por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência;
V. Não atendimento as demais obrigações contratuais. tVlulta de 1%(um por cento) do valor
unitário do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A
reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste Contrato sujeitará a
contratada, a critério da fiscalização da SINFRA, as multas de graduaçâo mais elevadas, ou a
rescisão contratual;
Vl. Considera-se como preÇo unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o valor da
ultima fatura mensal.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

L O fornecimento dos produtos, objeto da presente licitaÇão será feita diretamente a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, e atestado por servidor desta
instituição designado para esse fim.
ll. O responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas as ocorrências.
lll. A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, caberá a fiscalização do fornecimento dosv produtos. Pêra tanto, serão nomeados íiscais que terão poderes pará exigir do contratada o
perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA NONA. CRITERIO DE REAJUSTE

l- Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
ll - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.
65 da Lei n " 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - SUBCO NTRATACÃO

| - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execuÇão do futuro contrato
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cLÁUSULA DEcIMA PRIMEIRA - VIGÊNcIA Do CONTRATO

l- A vigência do contrâto não ultrapassará 31 de dezembro do exercício corrente, a contar da deta
de sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro
e inclu ir o último.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- PRAzo E CONDIÇÔE§ DE E}IT&EOA

I A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento à medida que for solicitada pelo gestor do
contrato,
ll. Os produtos deverão ser entregues na Sede da Contratante, ficando a contratada responsável
pela entrega sem nenhum ônus para o contratante;
lll. A entrega deverá ser realizada pela manhã, em horário a ser acordado com o gestor do
contrato;
lV. O recebimento só será considerado após a análise minuciosa, pelo servidor responsável, se os
produtos atendem às especificações exigidas pelo contrato:
V. No caso de não atender às especificações, a CONTRATADA providenciará a troca dos
mesmos, no prazo máximo de 12 horas.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA OO VALOR DO CONTRATO E DA

,*:

CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA E EMPENHO
l) O valor global estimado do contrato e de R$............. ( )
ll) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos

CLÁUSULA DEcIMA QUARTA- DA REScISÃo Do coNTRATo

l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no. 8.666/93. de 2'l106/93.
ll. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇôes e prazos,
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, Ievando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
ou fornecimento nos prazos estipulados;

\-, d) a paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicaçáo à Administração;
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
íiscalizar a sua execuÇão, assim como as de seus superiores;
f) o cometimento rerterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
g) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissoluÇào da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato,
j) razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
k) a supressáo, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaÇôes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de
21 de junho de 1993;
l) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
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pagamento obrigatório de indenizaÇões pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes assumidas até que sela
normalizada a situaÇão;
m) o atraso superior a 90 (noventa) dras dos pagamentos devidos pela AdministraÇão decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrrgaçóes até que seja normalizada a situação;
n) a não-liberação, por parte da AdministraÇão, de área, local ou objeto para execução de serviço,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrâto.
p) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanÇões penais
cabiveis
q) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitaçôes ou prejudique a regular execução do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros
em razáo de açáo ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos,
independentcmente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
Contrato.

E. para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (Íês) vias de igual teot que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz(MA), _ de de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEI\JlUNHAS

CPF
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PREGAO PRESENCIAL N' 073/2018-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO rNC. V DO ART. 27 DA LEr

8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ no por

intermédio do seu representante legal o(a) S(a) , portador da

Carteira de ldentidade no e do CPF no , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do aft. 27 da Lei no 8.666, de 2'l de junho de í993, acrescido pela Lei no

9.854. de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(datã)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGAO PRESENCIAL N' 073/20í8-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DECLARAçÃo oe c|ÊrucIe E cUMPRIMENTo DoS REQUISIToS DE
HABILITAçÃo

Declaramos, para eíeito de participação no processo licitatório Pregão n' 0731201g-CPL
realizado pela Prefeitura lvlunicipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos ciência
de que cumprimos plenamente os requisitos de habjlitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de de 2018

Representante Legal da Empresa
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