
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 094/20I 8.CPL
TIPO: Menor Preço Por Item.
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34.00 1.0 1 0/201 8

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 13 de novembro
2018, às 14h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N'6285, de 31 de janeiro de 2018, publicada no dia 03 de fevereiro
de 2018, toma público, para coúecimento dos interessados, que realizará e j ulgará a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÀO na Rua
Urbano Santos, n' 1657, Bairro Juçara, Imperatrtz ll{A, regido pela Lei Federal n'
10.520, de 17 dejulho de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complementar n' 123, de
l4 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538. de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos.
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n." 8.666193 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie:

I. DO OBJETO

I .1. Aquisição de Materiais necessários para lmplantação e Recuperação de Sinalização Viária
Horizontal para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I e Termo de
Referência.

1.2. Valor Global Estimado para a Contratação: RS 370.216,67 (trezentos e setenta mil
duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

2. DOS ANEXOS

a) Anexo I
b) Anexo II
c) Anexo III
d) Anexo IV
e) Anexo V

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de l7 de julho de 2002, Decreto
Municipal n' 02212007 , Lei Complementar 123106 e alterações, por este Edital e seus anexos,
aplicando-se. subsidiariamente. no que couberem. as disposições da Lei n' 8.666/93 e
respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte

integrante da mesma, independente de transcrição.

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA

I
\ (ôá .l\ary

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o u1..27",Y da Lei n.'8.666/93;
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os

Requisitos de Habilitação.

\



\ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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4. DADOTAÇÃO

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

26.782.0070.2.191 - Implantação e Recuperação de Sinalização Viária Horizontal e

Vertical.
Natureza - 3.3.90.30.00 - Material de consumo.
Fichas - E92
Fontes - 001 FUMTRAN

5. DAPARTICIPAÇÃO

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

5.2. Itens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até RS 80.000.00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como Microempresas
- ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP. ou equiparadas (sociedades cooperativas que
tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites
definidos no inciso Il do caput do artigo 3" da Lei Complementar n' 12312006, nela incluídos
os atos cooperados e não cooperados) do ramo peninente ao objeto licitado, conforme Lei
Complementar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei ComplemenÍar 14712014, e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e

seus Anexos.

5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será da
seguinte forma:

5.3.1. Cota Reservada de 25"Á (inciso III, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que se

enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas
(sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3o da Lei Complementar
n" 12312006, nela incluidos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao

objeto licitado, conforme Lei Complementar n' 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.

5.3.2. Cota Principal de 757o (inciso III, art. 48 da Lei 147/2014) para todas as empresas que
atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus

Anexos.

5.4. Não poderão paúicipar desta licitação empresas:

5.4.1. Cuja falência teúa sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o inicio do certame.

5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que teúam sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
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órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuarn qualquer vínculo com
servidor do município.

5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de Imperatriz.

5.4.7. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro (a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma recoúecida em caÍório, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo II do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões 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 também ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor. devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal.
comprovando esta capacidade jurídica.

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser

utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão parte
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 não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sej am
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

6.3. Para cada licitante que participar do ceÍame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a paíicipação 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 remetêJos 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 início da sessão.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65-900-505 - Imperatriz/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO V

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar n' 123106 e do art. 34 da Lei n" 11.488/07, 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 declaração
prevista no item 6.1.3;

b) No momento da opoÍuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOB deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
peÍinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécie de documento que veúa 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 MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou aÍé 5yo (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

T.2.Paraefeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:

a) A ME, 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 objeto licitado será adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço
seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) Não oconendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior. serão
convocadas 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

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea'c', será realizado soÍeio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

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

f) O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor ofeÍa inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTADE PREÇOS

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua paÍe
extema as seguintes informações:

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CIIP: 65.900-505 - Imperarriz/MA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMTSSAO PERMANENTE DE LICITAÇÂO \#

A (o) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz MA
Pregão Presencial n" 094/2018-CPL
Rua Urbano Santos. no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz IMA- CEP 65.900-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entreliúas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto desta
licitação, conforme Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificações
necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o
caso, conforme Anexo I, e respectivo 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.

b.1) PARA A FORMULAÇÃO DAS -PROPOSTAS 
DE PREÇOS IMPRESSAS

DEVERA SER UTILIZADAA DESCRIÇAO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENADE DESCLASSIFICAÇÃO DAPROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo I), correspondente aos itens a serem adquiridos, 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. e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto deste Edital e seus Anexos.

E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALTZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E
ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A
PROPOSTA DE PREÇO IMPRESSA.

9. DAACETTAÇÃO rÁCna
9.1. Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviçoientrega
do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros.
fieinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
CEP; 65.900-505 - Imperatriz/MA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA'IRIZ
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9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a paÍir da data de
entrega da mesma.

9.3. A entrega dos produtos será em no Mríximo l5 (quinze) dias úteis após o recebimento da
"Ordem de Fomecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte-
SETRAN.

9.4.Umavez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,
alterações ou altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas

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
desclassiÍicação do licitante.

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.

r0. DAHABILITAÇAO

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

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão Presencial n" 09,1/2018-CPL
Rua Urbano Santos, n' 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 paÍe do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por caÍório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos 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 ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompaúada de prova de
diretoria em exercicio.

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

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

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
CEP: 65-900-505 - Imperatriz/MA
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e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Divida Ativa).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitagão.

1) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 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.

I.l) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

t.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstraçôes
contábeis assim apresentados:

1.2.1) sociedades regidas pela Lei n'6.404/76 (Sociedade Anônima):

- Publicados em DiriLrio Oficial; ou

- Publicados em jomal de grande circulação; ou

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

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

-Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

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

t.2.4) o batanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

m) 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 confatual.

n) Comprovante de aptidão para desempeúo de atividade pertinente e compatível em
características. quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentaçâo de

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz&ÍA
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atestado(s) fomecido(s) por pessoa juúdica de direito público ou privado.

o) Declaração, firmada 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 l4 anos, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo V do Edital.

10.3. Se o licitante for à matriz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

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

centralização.

10.3.2. 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. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Intemet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante.

11. DO PROCEDIMENTO

11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus

representantes tegais, 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.

I 1.2. Iniciada a sessão, neúum documento e/ou proposta serão 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 qlgs do referido horário.

1 1.3. Após a verificação 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 verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassifi cando-se as incompatíveis.

I 1.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até l)Yo (.dez por cento) superior
àquela, poderão ofeÍar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a
proclamação do vencedor.

1 I .4.1 . A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem crescente do desconto.

11.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoáyel entre tempo, valores e os lances ofertados.

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
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1 1.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

11.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restaÍem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes.

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas

condições definidas no item I 1.4, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o
mríximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os

preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão
da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçào

das propostas.

I 1.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
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 (a) Pregoeiro (a),
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

I 1.8.2. Encerrada a eÍapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o

início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 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 proponente cuja proposta teúa sido classificada em primeiro
lugar.

1 I . 10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta teúa 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.

11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11.10, o (a) Pregoeiro (a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

1 I .12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe
adjudicado pelo(a) Pregoeiro (a) o objeto do ceÍame.

11.13. O (A) Pregoeiro (a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas
poderão retirá-los no prúzo 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(a) e por todos os licitantes presentes.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente.
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12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste

edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições 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 sessâo

e na presença de todas as demais licitantes presentes. através de sorteio, na forma do disposto
no § 2o do artígo 45 da Lei n' 8.666193.

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.

13. DO DIREITO DE RECURSO

13.1. 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 para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar
memoriais, ficando os demais licitantes desde Iogo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a coner do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes 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.

13.3. O(s) recurso(s), não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido(s) à autoridade
superiol por intermédio do (a) pregoeiro (a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminháJo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisào,
obedecidos os prazos legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

13.5. 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.

13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

14. DACONTRÃTAÇÁO

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

i4.2. Na assinatura do contrato/nota de empeúo será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
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15. DAS OBRIGAÇÔES DACONTRATADA

15.1. Executar o objeto somente após o recebimento da Ordem de serviço, emitida pelo setor
requisitante, conforme estabelecido neste Edital.

15.2. Reparar, conigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritiíLria e exclusivamente, às

suas custas e riscos, num privo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, incorreções, enos, falhas e imperfeições, decorrentes de culpa da empresa
fomecedora ou fabricante.

15.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os

decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.

15.4. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá o fomecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;

15.5. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao

obj eto;

15.6. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação descritas no
presente Edital;

15.7. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do objeto;

15.8. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução do objeto
contratado, pagando os emolumentos prescritos em lei;

15.9. Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhes
sejam impostas pelas autoridades.

15.10. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Fundo Municipal de
Trânsito e TranspoÍe ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

15.11. Arcar com todos os ônus e obrigações concementes a custos de mão de obra,
transportes, encargos trabalhistas, previdenciiirios, fiscais e comerciais resultantes do objeto
do contrato;

15.12. Outras obrigações constantes neste Edital e no contrato administrativo decorrente.

15.13. A CONTRAIADA não será responsável:

15.14. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital.

15.15. O FUMTRAN não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades. sejam fabricantes. técnicos ou quaisquer outros,
sendo expressamente vedada a subcontratação.

15.16. Respeitar o prazo estipulado para o fomecimento do objeto contrato decorrente.

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
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16. DAS OBRIGAÇOES DACONTRATANTE

16.1. DO FUNDO MUNICTPAL DE TRÂNSTTO E TRANSPORTE (CONTRATANTE):

16.1.1. A Contratante, durante a vigência deste contrato, se compromete a:

16.1.2. Verificar se o objeto foi executado com observação às disposições pertinentes neste
Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do objeto executado;

16.1.3. Rejeitar o objeto cujas especificações não atenda, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Termo de Referência.

16. I .4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissào
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.

16.1.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes no fomecimento dos serviços que compõem o objeto deste Edital, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias.

16.1.6. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que
ocorra durante a entrega do objeto.

16.1 .7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato;

16.1.8. Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

Obrigações Contratuais.

16.1.9. O acompanhamento, fiscalização, atesto e recebimentos dos bens referentes aos

contratos firmados com os Contratados serão feitos por um servidor designado por Portaria,
em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n" 8.666193, pela senhora: Ducirene de
Oliveira Bezena, servidora pública municipal. lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Manutenção e Alimentação, CPF/MF n'803.999.593.00, matrícula no 41.374.7, fiscal do
contrato.E o servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de Fiscalização,
matrícula no 35.625-5.

17. PRAZO DE EXECUÇÁO DO CONTRATO

17.1. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, através de termo
aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores, com
redação dada pela Lei n'9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos
e supressões de ate 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto no art. 65, § l', da Lei Federal n' 8.666193

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA

18, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGADOS PRODUTOS

18.1. A entrega dos produtos será em no Máximo 15 (quinze) dias úteis após o recebimento
da "Ordem de Fomecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte -
SETRAN.

18.2. Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentam defeito, serão
considerados não entregues.

18.3. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificações e condições deste Edital e do Contrato.
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19. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da competente ordem de serviço.

19.2. O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que for sendo realizado mensalmente,
não devendo estar vinculado à liquidação total do empenho.

19.3. Para fazer jus ao pagamento. a fomecedora adjudicatária deverá apresentar junto às

notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, com a devida
autenticação e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do Trabalho,
Seguridade Social e Fazenda Nacional (CeÍidão Negativa de Débito - CND), com FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS).

19.4. A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento, pela empresa fomecedora, das obrigações acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu ensejo.

20. DO CRITERIO DE REAJUSTE

20.1. Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta serào

fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

2I. DAS PENALIDADES

21 . I - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da alta cometida:

I - adveÉência escrita:quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçào de sanção mais grave:

II - multas:

a) 0,03o/o (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor no contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - entrega inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do contrato, alraso superior ao pÍàzo limite de trinta dias, estabelecido na alínia,.a,,. ou
os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referencia e da
proposta da CONTRATADA.
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III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a

sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

22. DASUBCONTKA*TAÇÃO

22.1 . Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contÍato.

23. DARESCISÃO NO CONTRATO

23.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n' 8.666193, de 21106193 .

23.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu

cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos

servigos ou fomecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompaúar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o (a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ticitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

24.1.1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

24.2. O adjtdicatario obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do aÍ. 65, §
1', da Lei n'8.666/93.

24.3. A Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA poderá revogar a licitação por razões de
interesse público deconente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo aceitado
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
viciem.

24.5. A paÍicipação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

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

24.7. Não serão considerados motivos para desclassificação 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 Iicitantes.

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

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

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

24.1 1 . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.

24.12. As decisões do (a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na Imprensa Oficial. caso não possam ser feitas diretamente aos seus

repre s entante s.

24.13. 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.

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

24.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislaçào
vigente.

21.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o dia do vencimento.

24.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de

Documento de Anecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda. ser consultado gratuitamente na sede da

CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, ImperatrizMA, estando disponível para

atendimento em dias úteis. das 08h às 12h e das 14h às 18h.

ImperatriziMA, 25 de outubro de 2018.

w
^vw

J.l \<__

Christiane Fernandes Silva
Pregoeira

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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PREGÃO PRESENCIAL N" 094/20I8 - CPL

ANEXO I
(Propostâ de Preços e Termo de Referênciâ)

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de

Yl8

de de 201 8.

na Ruâ , no

inscrita no CNPJ/MF sob o número neste ato representada por
portador do CPF n' eRGn" abairo

assinado, propõe a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, os preços infra discriminados,
Aquisição de Materiais necessários para Implantação e Recuperação de Sinalização Viária
Horizontal para atendimento das necessidades desta Secretaria, Conforme Anexo I, objeto do
PREGÃO PRESENCIAL N' 094/2018-CPL:

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

b) A entrega dos produtos será em no Máximo 15 (quinze) dias úteis após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte-
SETRAN

c) Preço Total por extenso R$. ( )

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatri/MA N
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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO TNTEGRANTE DO EDTTAL DE LTCTTAçÃO

MATERIA]S NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAçÃO
PARA AQUTSTçÃO

E RECUPERAçÃO
SINALIZAçÂO HORIZONTAL NA .-:C|DADE DE IMPERATRIZ-MA
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES'.DA SECRETARIA MUNICIPAL
TRÂNSTTOETRANSPORTE. :

DE

DE
EM
DE

í.0 - ORGÃO REQUISTTANTE:

1.1 - Fundo Municipal de Trânsito e Trânsporte da Prefeitura Municipal de lmperatriz,
Estado do Maranhão.

2.0 - OBJETO:

2.1 - Aquisi$o de materiais necessários para implantação e recuperação de
sinalização viária horizontal para atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte.

li

ITEM QUANT DESCRTçÃO APRESENTAçAO SECRETARIA

5.000

Tachão Bl-Derecional na cor amarelo,
medindo
250X150X50mm, Área de Reflexão : 30
cm";

Refletivos amarelos, Metil metacrilato
Prismático,embutidos
no corpo da peça Retrorefletância Média
: acima 100 mcd/lux
Compressão mecânica acima de
10.000i15.000 kgf
fixação por meio de parafusos de 112" X
2", zincados.

UND SETRAN

02
í0.000 Tachinhas metálicas refletivas, com 2

refletivos.
UND

SETRÁN

1.000 Talco carga mineral na cor branco,
malho 325 (talco industrial).

KG

SETRÂN

04
í.000 Rezina poliester insaturada. KG

SETRAN

Av. Pedro Neiva de Santana ,2021 - Vtla Redenção ll Jmperatriz - MA
CEP: 65.910-345 - Fone: (99) 3523€853 - CNPJ:os 9í7 oÂ<nnrlí on
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0s
't 00 CalalvâdoÍ para cura derezina de

poliester.
LT

SETRAN

3.0 - DA JUSTIFICATIVA:

Os materiais a serem licitados, elencados nos ltens descritos, servirão para auxiliar na

sinalização horizontal, Ílxados na supeíície do pavimento, que têm como função
básica a canalizaÉo de tráfego e a implantação espaçada e seqüencial. Serão
utilizados também nos segmentos que necessitem de redução da velocidade nas vias.

4.0 - PRÂZO DE EXECUçÃO DO CONTRATO

O futuro contrato que adyir deste termo de reÍerência, vigorará a contar da data
de sua assinatura, podendo ser pronogada por iguais e sucessivos períodos, através
de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei n' 8.666/93 e suas
alterações posteriores, com redação dada pela Lei n' 9.648/98. Havendo necessidade
o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de ale 25o/o (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no art. 65, § 1', da Lei

Federal n'8.666/93.

4.í - Valor global e total estimado do objeto da Iicitação é de: R$ 370.216,67
(trczentos e setenta mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

s.0 -rPo DE LrcrTAçÃo
T,ata€o dê licitação na modalídade PÍegão Prêsencial, do tipo lllenor Preçp por ltem.

5.1 - O critério de avaliação das propostas será adjudicado pelo menor preço por
item.

6.í - A despesas com o objeto em mote correrão à conta da dotação
orçamentária:

26.782.0070.2.191 - lmplantação e Recuperação de Sinalização Viária Horizontal
e Vertical.
Natureza - 3.3.90.30.00 - Material de consumo.
Fichas - 892
Fontes - OOí FUMTRAN

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 - \úla Redenção ll -lmperatriz - MA
CEP: 65.910-345 - Fone: (99) 3523-8853 - CNPJ:05.9í 7-08íooôr qn

6.0 - DA CLASSTFTCAÇÃO OnçmreriÁnrn:
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7.0. PRÂZO E CONDIçOES DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

7.1- A entrega dos produtos será em no Máximo 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte - SETRAN.
7.2- Sendo os produtos diferentes das especiÍicações ou apresentam defeito, serão
considerados não entregues.
7.3- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo
com as especificações e condições deste Termo de Referência e do Contrato.

8.0 - HABTLTTAÇAO

8.1 - Para as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e
sançõês por inadimplemento serão aquelas previstas no edital, nos têrmos da Lei n"
1O.52O120O2 e subsidiariamente na Lei n' 8.666/93 e suas alteraÉes posteriores.

9.0 - PARNCIPAçÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

a) O licitante que cumprir os requisitos legais para qualiÍicação como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), consoante art.3'da Lei Complementar n'
12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4" deste
artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da
Lei citada,deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação
comprobatória;

b) Para o processo êm quêstão deverá ser respeitado o arl.47, que nas contratações
públicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo á inovação tecnológica.

c)Deverá ser respeitado, ainda, o art.48, § 3" da Lei Complementar n" í2312006, que
aduz que para o cumprimento do art. 47 desta Lei Complementar, a administração
pública deverá obedecer o caput do referido art. 48, podendo, justificadamente,
estabelecer a prioridade da contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 1Oo/o, do menor preço
válido.

d) As empresas participantes deste certame serão somente as de ÂMBITO LOCAL,
em conÍormidade com o art. 1', inciso l, do Decreto n'8.538 de outubro de 2015, para

Av. Pedro Neiva de Santana, 2A21 - \Ála Redenção Il -lmperatriz - MA
CEP: 65.910-345 - Fone: (99) 3523€853 - CNPJ:05.917.085/0001 .90
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definição dos limites geográÍicos. Cabe ressalta que o objeto desta licitação é
conceituado de natureza comum, pois sua comercialização é comumente realizada
em comércio local, assim podendo ser restringida ao âmbito local.

,IO.O. DAS OBRIGAçOES DAS PARTES:

íO.I - DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
(CONTRATANTE):
10.1.1 - A Contratantê, durante a vigência doste contrato, sê compromete a:
10.í.2 - Verificar se o objeto foi executado co6 observaçáo às disposições p€rtinentês nestê
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do objeto
executado;
10.í.3 - Rejeitar o objeto cujas especificações não atenda, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Termo de Referência.
10.1.4- As decisóes e providências que ulínapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas poÍ sêus superiores êm têmpo hábil para a
adoção das medidas convenientes a administração.
10.1.5 - NotiÍicar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes no fornecimento dos serviços que mmpõem o objeto deste termo, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
10.í.6 - Comunicar à Contratada, através do ôxecutor designado, qualquer problema que
ocona durante a entrega do objeto;
10.1.7 - Promover os pagamêntos dentro do prazo estipulado neste contrato;
10.'1.8 - Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicilado, desde que atendidas as
Obrigaçôes Contratuais;
10.1.9 - O acompanhamento, fiscalização, atesto e recebimentos dos bens referentes aos
contratos lirmados com os Contratados serão feitos por um servidor designado por Portaria,
em conformidade com o disposto no art.67 da Lêi n' 8.666/93, pela senhora: Ducirene de
Oliveira Bezena, servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Manutenção e Alimentaçáo, CPF/MF no 803.999.593.00, matrícula no 41.374.7, fiscal do
contrato. E o servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de Fiscalização, matrícula
n'35.625-5.

11.0- DA CONTRATADA:

'1 1 .I - Executar o objelo somente após o repebimento da Ordem de serviço, emitida pelo setor
requisitante, conforme estabelecido neste Termo de ReÍerência;
1í.2- Reparar, conigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, inconeçôes, enos, falhas € imperfeiçóes, deconentes de culpa da empresa
fomecedora ou fabricante.
11.3- Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados ou r€prêsentantes, direta e indiretament€, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os deconentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o pruzo.

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 - lúla Redenção ll -lmperatriz - MA
CEP: 65.910-345 - Fone: (99) 3523{853 - CNPJ:05.9í7,085/0001.90

..rt\,

Xt



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL OE IHPERATRIZ

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSIO E TRANSPORTE (FUMTRAN}
DEPARTAIIENTO FINANCEIRO

í 1.4- Garantk que a aÉo ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor compet€nte,
não eximirá o fornêcêdor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas ente as part6s;
1 I .5- EÍetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao objeto;
1í.6- Mantêr, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação descrÍüas no
presente Edital;
í í.7- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execu$o do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuÉo do objeto;
11.8- Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução do objeto
contratado, pagando os emolumentos prescritos em lei;
1í.9- Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que
lhes sejam impostas pelas autoridades.
11.10- Responder integralmente por perdas e danôs que vier a causar ao Fundo Municipal de
Trânsito e Transporte ou a t€rceiros em razão de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeitz.
11.11- Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos de mão de obra,
transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e mmerciais resuttantes do objeto
do contrato;
1í 12- Oukas obrigações constantes neste Termo de Referência e no contrato administrativo
deconente.
1 t.13- A CONTRATADA não seÉ responsável:
11.14- Pot quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Termo de
Referência.
11.'15- O FUMTRAN não aceitará, sob nenhum pretexto, a transÍerência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sêjam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros,
sendo expressamente vedada a subcontratação.
11.í6 - RespeitaÍ o prazo estipulado para o Íornecimento do objeto contrato decorrente.

12.0- DAS CONDiçOES OO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em moeda nacional no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da competente ordem de
serviço;

12.2 - O pagamento poderá ser efetuado em PARCEI-AS PROPORCIONAIS
AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que for sendo realizado
mensalmente, não devendo êstar vinculado à liquidação total do empenho;

12.3 - Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar
junto às notas Íiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal,

com a devida autenticaÉo e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa),

Justiça do Trabalho, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de

Débito - CND), com FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS);

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -!úla RedenÉo ll -lmperatriz - MA
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12.4 - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do

não cumprimento, pela empresa fornecedora, das obrigações acima descritas ou de
qualquer outra causa que esta deu ensejo.

13.0- DA PROPOSTA DE PREçOS

13.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha
e rubricada nas demais por pêssoa juridicamente habilitada pela empresa;

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação,
inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, e respectivo preço
por item, em moeda conente 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;

b.1) PARA A FORMULAçÃO OeS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS

DEVERÁ SER UNLEADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO

OE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA PROPOSTÀ

c) atender às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência,
conespondente ao fornecimento, 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 do Edital e seus Anexos;

e) A PROPOSTA DE PREçO DTGTTALTZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E

ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, E NÃO SUBSTTTUI A
PROPOSTA DE PREçO IMPRESSA

í4.0- DA RESCIçÃO DO CONTRATO

14.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma

das ocorrências prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei no 8.666/93 , de 21106193.

14.2- Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -túla Redenção ll -lmperatriz - MA
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b) o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
dos serviços ou Íomecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à

Admínistração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus supeíores;

15 - DO REA.JUSTE

| - Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta
serão fixos e ineajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

l6.O.PENALIDADES

16.í - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da alta cometida:
I - advertência escritarquando se tratar de infração leve, a juízo da Íiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas nêste
contrato ou, ainda, no caso de outras oconências que possam acanetar preju ízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,037o (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os
produtos entregues com atraso, decorridos 30 (kínta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em
razão da inexecuçáo total.

b) 0,067o (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato oconido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
c) 5olo (cinco por cento) sobre o valor §lobal atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no instrumento
convocatório.

d) 20Yo (vinte por cento) sobre o valor no contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato -
caracterizandese quando houver rêiterado descumprimento de obriga@es
contratuais - entrega inferior a 50olo (cinqüenta por cento) do contrato, atraso superior
ao prczo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -lúla Redenção ll -lmperatriz - MA
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prestados fora das especificaçôes constantes do Termo de Referencia e da proposta

da CONTRATADA
ll! - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

lV - declaração de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos-,que determinaram sua punição ou até que

seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida semprê que o crntratado ressarcir a Administra$o
pelos prejuízos rêsultantes e após deconido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

Imperatriz - MA, 10 de Setembro de 20 1 8.

Angela M a Pinheiro
Diretora epartamento

Autorizo na forma da Lei

rm:Sr/09/5e49

ro José Braga Coste

Secretário Municipal de Trânsito

Av. Pedro Neiva de Santana, 2Q21 - \Âla Redenção ll -lmperatriz - MA
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1.250 Rs46.041,67

5.O00UND Rs36,83

3.750 Rs138.125,002

t2 06 - ART. 48, & 3e)

TABETA DE COTAçÃO DE PREçOS OE MATERIAS PARA SINATIZAçÃO HORIZONTAT

TACHÃO BI.DIRECIONAT NA COR AMARETA, MEDINDO

25OX15OMM (COTA DE 25%, EXCLUS|VA PARA ME E EPP - LC

TACHÃO BI.DIRECIONAT NA COR AMARELA, MEDINDO

250X150MM

Rs 37.916,672.500
TACHTNHA METÁUCA Bt-DtREC|ONAI (COTA DE 25%, EXCLUSTVA

PARA ME E EPP - rC 123/06 - ART. 48, & 3el

Rs 113.7s0,004 TACH!NHA METÁLICA BI-DIRECIONAL

UND 10.000

7.S00

Rs1s,17

Rs4,03 Rs 4.033,335 TALCO, CARGA MINERAI. NA COR BRANCA, MATHA 325 KG 1,000
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N" O94I2OI8-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

Imperatriz (MA), de de 201 8.

A(o)
PRf,GOEIRO (A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PR-ESENCIAL N" 094/2018-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.

é designado paÍa representar nossa empresa na Licitação acima referida.
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificaçào,
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, Identidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com firma reconhecida em cartório)

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara

CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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PREGAO PRESENCIAL N" 094/2018 - CPL

ANEXO III
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N' /2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO E

RECI.JPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
VIARIA HORIZONTAL PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE, ENTRE sI
cELEBRAM o nruNrcÍpro DE
IMPERÂTRIZ E A EMPRESA

, NA FORMA
ABAIXO.

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2018, de um lado, o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ,
CN PJil\4F n" 06.158.455/0001- 16. localizado na Rua Rui Barbosa, no 201, Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal

doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

CNPJ/MF n." estabelecida na
neste ato, representada pelo, Sr

doravante denominada simplesmente de CONTRAIADA, tendo em vista o que
consta no Processo n." _ e 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." 8.666, de 2l dejunho de 1993,

mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRd - DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Materiais necessários para Implantação e Recuperaçào
de Sinalização Viária Horizontal para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Tránsito e Transporte, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência, com
motivação no processo Administrativo n' 34.001.010/2018- SETRÂN, e em conformidade com o
Pregão Presencial n" 094/2018-CPL e 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 n' 8.666. de 2 I de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇÕf, s DA CONTRATADA
L Executar o objeto somente após o recebimento da Ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante,
conforme estabelecido neste Contrato.
II. Reparar, corrigir, remover, substitui1 desfazer e reàzer, prioritária e exclusivamente, às suas custas
e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos, incorreçôes,
erros, falhas e imperfeições, decorrentes de culpa da empresa fomecedora ou fabricante.
IIl. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados ou
representantes! direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aquisições com vícios ou defeitos. constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o
ptazo.
IV Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - tmperatdz/MA
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C LAL SULA TER EIRA - D OBRI A órs oo NTRATANTE
I. DO FT'NDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (CONTRATANTE):
I.l. A Contratante, durante a vigência deste contrato, se compromete a:

I.ll. Verificar se o objeto foi executado com observação às disposições pertinentes neste Contrato,
implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do objeto executado;
Ltll. Rejeitar o objeto cujas especificações não atenda, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos
constantes do Termo de Referência.
I.lV As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
conven ientes a administração.
I.V Notificar a empresa, por escrito. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no
fomecimento dos serviços que compõem o objeto deste Contrato, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
I.VI. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a
entrega do objeto.
LVIL Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato:
l.VIll. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações
Contratuais.
LIX. O acompanhamento, fiscalização, atesto e recebimentos dos bens referentes aos contratos
firmados com os Contratados serão feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade
com o disposto no art. 67 da Lei no 8.666193, pela senhora:Ducirene de Oliveira Bezena, servidora
pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv. Manutenção e Alimentação, CPF/MF n'
803.999.593.00, matrícula n"4l,.374.7, fiscal do contrato.E o servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira,
cargo Agente de Fiscalização, matrícula n'35.625-5.

CLÁUSULAOUARTA- Do PRAZo DE ExECUcÃo Do CoNTRATo
O futuro contrato que advir, vigorará a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada
por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei n"
8.666193 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648198. Havendo necessidade o
contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de ate 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatri/MA
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fomecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;
V. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto:
VI. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação descritas no presente
Contrato;
Vll. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execuçâo
do objeto;
VIII. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução do objeto contratado,
pagando os emolumentos prescritos em lei;
IX. Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhes sejam
impostas pelas autoridades.
X. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Fundo Municipal de Trânsito e

Transporte ou a terceiros em Íazáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominagÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
XL Arcar com todos os ônus e obrigações concementes a custos de mão de obra, transportes, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato;
XII. Outras obrigações constantes no Termo de Referência e no contrato administrativo decorrente.
XIII. A CONTRATADA não será responsável:
XIV. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.
XV O FUMTRAN não aceitâr4 sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo
expressamente vedada a subcontratação.
XVl. Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento do objeto contrato deconente.
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atualizado do contrato, conforme previsto no art. 65, § l', da Lei Federal n" 8.666193

CLÁUSULA oUINTA_ Do PRAZo E CONDICÔES DE ENTREGADoS PRODUTOS
A entrega dos produtos será em no Máximo l5 (quinze) dias úteis após o recebimento da "Ordern de
Fomecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentam
defeito, serão considerados não entregues.
PARÁGRÀFO SEGUNDO A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍte, os produtos em
desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência e do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA _ DAS CoNDIÇÕES Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda nacional no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante
apresentação da nota fiscal acompanhada da competente ordem de serviço.
PARÂGRAFO PRIMEIRO - O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que for sendo realizado mensalmente, nào
devendo estar vinculado à liquidação total do empenho.
PARAGRÂFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento, a fomecedora adjudicatária deverá
apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, com a

devida autenticação e. Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do Trabalho.
Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com FGTS (Certificado
de Re.gularidade do FGTS).
PARAGRAFO TERCEIRO -A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em
face do não cumprimento. pela empresa fornecedora. das obrigações acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu ensejo.

CLAUSULA SETIMA _ DO CRITERIO DE REAJUSTE
Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta serão fixos e

irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

CLAUSULA OITAVA _ DAS PENALIDADES
Pela inerecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRÂIANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da alta cometida:
I - adveúência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
II - multas:
a) 0,03o/o (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da

multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor no contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrâto,
rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contrato,
atraso superior ao prazo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem
prestados fora das especificações constantes do Termo de Referencia e da proposta da
CONTRÃTADA.
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos:
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

CLÁUSULA NoNA - Do vALoR Do CoNTRÃTO E DA CLASSIFICAÇÃO
ORCAMf,NTARIAf, EMPENHO

l) O valor do contrato é de R$.............. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .

II) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

26.782.0070.2.191 - Implantaçâo e Recuperação de Sinalização Viária Horizontal e

Vertical.
Natureza - 3.3.90.30.00 - Material de consumo.
Fichas - 892
Fontes - 001 FUMTRAN

CLAUSULA DECIMA _ DA SUBCONTRATAÇÂO
Não é pennitida a subcontratação total ou parcial para a e\ecução do contrato

Éctnt,r, pntntntRA - DA RE o
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a 8 I da Lei n" 8.666/93 . de 21/06193.
10. I .l . Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações 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.
c) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

CLAÚSI.,.I-A DÉCIMA SEGUNDA- Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca 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 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

#

Imperatriz (MA), _ de de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal de TÉnsito e Transporte

CONTRATADO
Representante Legal

CPF

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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ESTADO DO MARÀNHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGAO PRESENCIAL N' 094/201s.CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DALET

8.666/93

DECLARAÇÀO

(None da Errprcsa) - rnscrito no CNPJ/MF sob n'
portador dapor intermedio do seu representante legal o(a) S(a)

Carteira de ldentidade no e do CPF n' DECLARA. para fins do
disposto no inc. V do aft.27 da Lei n'8.666, de 2l dejunho de 1993, acrescido pela Lei n" 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representàntc legâl)

(Observação: em caso aíirmativo, assinalar a ressàlvâ acimâ)

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA

A



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITI-]RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PRIGÃO PRESENC IAL N' 09.{/20I8-CPL

ANEXO V

MODf,LO DE DECLARÂÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n' 094i201 8-
CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz. e conforme exigências legais, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilrtação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA). de de 2018.

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatri/MA
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