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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE I MPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

I

A Prefeitura [\ilunicipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de poro

designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julh de

2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a lic ção
acima indrcada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na ua

Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no 10. 20,

de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de 1 de

dezembro de 2OO2, âlterada pela Lei Complementar n' 147 , de 07 de agosto de 14,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus an OS,

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇões da Lei n.o 8.666/ 3e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie

1. DO OBJETO

í.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS HIDRAUL!

conforme especificaÇóes e quantitativos descritos no Termo de Referência e Anexo l.

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NO 095/20í8-CPL
TIPO: Menor PreÇo Por ltem.

ORGÃO INTERESSADO: Secretaria de Municipal de EducaÇão - SEMED
PROCESSO ADMI NISTRATIY O: 20.O0 1. 11 431201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 02 de outubro de
às í4h (quatorze) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

1.2. Valor global estimado para a contrataçâo: R$ 733.080,35 (setecentos e trinta e t
oitenta rêais e trinta e cinco centavos).

2. DOS ANEXOS

a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.

b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial.

c) Anexo lll - Minuta do Contrato.

d) Anexo lV - Declaraçâo a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93.
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e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação-

3. DO SUPORTE LEGAL

3.í. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no í0.520, de'17 de julho de 2002, Decreto

Municipal no 02212007, Lei Complemenlar 123106 e alterações, por este Edital e seus

anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no

8.666/93 e respectivas alterações, além das demais disposiçôes legais aplicáveis, que ficam
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fazendo parte integrante da mesma, indêpendente de transcriÇão.

4. DA DOTAçÃO ORçAÍI'IENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conte des seguintes dotaçóes
orçamentárias:

20.001 .12.365.0119.2137 - Manutenção e Desenvolvimento das Creches

20.001.12.361.0043.2132 - Manutenção e Desênvolvimento da Escola

Natureza. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

FONTE: 00 - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE

Ficáa: 2245 e 1278.

5. DA PARTICIPAçÃO

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 requisrtos mÍnimos de classificação das propostas, e se

apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 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 ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006,

nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,

conforme Lei Complementat 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.

5.3. 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% (inciso lll, art. 48 da Lei í2312006) 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 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 Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementat 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto

à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 12312006) para todas as empresas
que atendêrem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e

seus Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitação empresas: V
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5.4.í. Cuja falência tenha sido decrelada em concurso de credores, em dissolução, em

liquidação e em consórcios de empresas, quelquer que seja sua forma de constituição, ou

ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estêjam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,

Estadual ou Municipâ|, ainda que tal fato se dê após o início do certame.

5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigentê de

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.

5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6. 1 . As licitantês 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 reconhecida em cartório, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuraÇão que o nomeie â participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,

comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
Íirmar dêclarações, desistir ou apresentar razõês dê recurso, assinar a âta e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

6.í.'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.'l .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 procêsso licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
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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.'l .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.
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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

sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item

6.1.

6.3. Para cada licitante que participar do certeme será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer

interessado representendo mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de

Recebimênto) 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.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,

comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em

tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7 .1 . Pot força da Lei Complementar no '123106 e do art. 34 da Lei no 1í .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 âlguma 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 oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor

proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo

envelope, toda a documentação 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 MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco

por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
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seguinte modo:

a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposte 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 proposte (ME, 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

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea 'c', será realizado sorteio 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., alínea'c', o objeto

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) 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

8.1 . A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

parte el:terna as seguintes informações.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n" 095/2018-CPL

Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505

Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A PROPOSTAAPRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2. Preencher, necessariamente, os segurntes requisitos:

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

emendas, rasuras ou entrelinhas, 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 L O licitante deverá indicar a descriçâo detalhada e

especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,

quando for o caso, conforme Anexo l, 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
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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.í) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER

UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,

soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificaçõês mínimas êstabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), 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, transporte e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

PREçO TMPRESSA.

consideradas as propostas que 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
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e. DAAGE|TAÇÃO rÁCrA

9.1 . Os preços apresentados devem:

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

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) ser 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. A entrega dos produtos será em no máximo 05 (cinco) dias conidos após o

recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação -
SEMED

9.3.1. A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternativas nas condições/especificaçôes estipuladas. Não serão
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consideredos pleitos de acréscimos a qualquer título.

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

desclassificação do licitante.

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na

Proposte de Preços, o(a) Pregoêiro(a) entendêrá como sendo igueis aos previstos no item
9.2 ê 9.3, respectivamente.

í0. DA HAB|L|TAçAO

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 lmperatriz - MA

Pregão Presencial n" 095/2018-CPL

Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz lMA, CEP 65.916-í93
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 autenticada por cartório 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. lnscrição do ato constitutivo, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;

b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova

de diretoria em exercício; e

b.3) 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

Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

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 autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir
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d.í) Os documentos em apreço deverão estar ecompanhados de todas as alteraÇões ou da

consolidação respectiva.

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 Dívida Ativa).

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

i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de falência ou recuperaçáo judicial expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimoniâl 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 substituiçáo 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.

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

Comercial.

1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Leí o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

1.2.í ) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal 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 Diário, 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 Junte Comercial da sede ou domicílio do licitânte.

1.2.3) sociedade criada no exercício em curso: \
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- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.2.4) o balanço patrimonial e es demonstreções 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 contrâtual.

n) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compalível em

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação

de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica 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 14 anos, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo lV 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 Íilial, 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 malriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de

Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,

dêvendo apresentar, nêste 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 lnternet, 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

inabilitâção do licitante.

1,I. DO PROCEDIMENTO

11.1. No dia, hora e local designados nêste 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).
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í 1 . í . 1 . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecet ptazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.

11.2. lniciede a sessão, nenhum documento e/ou proposta sêrão rêcebidos 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.

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

coníormidade das 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 Menor Preço e os das ofertas com preços até 10o/o (dez por

cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos

e decrescentes, ate a proclamação do vencedor.

11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordêm crescente do desconto.

11 .4.2. Podeá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo

razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

11 .4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

í1.4.4. Depois de deíinido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais

licitantes, retoma-se o curso da sêssão 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

condiçôes definidas no item 11.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam

os preços oferecidos nas propostas escdtas. (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

ordenação das propostas.

1í .7. Caso nâo 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.

1'l .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. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro iter.n, quando for o caso, dar-se-á

o início da compêtição relativa aos demais itens objeto desta liiitação. 
\
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11.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamênte dará início à abertura do envelope

contendo os documentos de habilitação de proponente cuja proposta tenha sido classificada

em primeiro lugar.

1 1 .1 0. Sendo inabilitada a proponentê 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, ate que um lic,tante

atenda às condiçóes fixadas neste edital.

í1.1í. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 1í.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

'11 . 12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classiÍicada a

ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,

sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

1 L 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 podêrão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaçáo dos

mesmos.

11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)

Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presêntes.

í2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. 1 . Esta licitaÇão é do tipo Menor Prêço por ltem, em consonância com o que estabelece

a legislaçáo pertinente.

12.2. Setáo 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 sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 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.

12.6. PaÂ fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado

a apresentar nova proposta adequada ao preço oíertado na etapa de lances verbais, no

prazo de ate 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
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pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

.I3. DO DIREITO DE RECURSO

í3.í. Dêclerado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivademênte

e 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 razôes do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

í3.2. 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, e-mail
ou vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade

superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou

encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,

obedecidos os prazos legais.

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

aprovêitamento.

í 3.5. 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 licitaçâo pelo(a) Pregoeiro(a)

ao vencedor.

í4. DA CONTRATAÇÃO

14.1 . Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)

vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

14.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Educação, para atender à convocação

prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a

executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a

ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções

cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

14.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a

associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: : 65.900-505, Bairro luçara
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í5. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

í5.í. Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de

obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

15.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
'15.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto contratado em que se verificarem incorreÇões ou defeitos decorrentes do

fornecimento;

í5.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou

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

independentemente de outras cominâções contratuais ou legais a que estiver sujeita;
15.5 Manter durante o prazo de execução do Contralo as exigências de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

15.6 O produto e as instalaçóes físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as

exigências dos Órgãos Públicos competentes.

15.7 Mântêr as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do

Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas

condiÇões;

15.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou

culpa sua, de sêus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,

vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
í5.9 Atender as demais condições descritas neste Edital e no Termo de Referência.
í6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Acompanhar e fiscalizâr a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitaçâo.
16.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCTSCO MAGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRíCULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n'
8.666/93, pela Contratante.
16.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo

atesto dos serviços contratados.
í6.4 Os demandantes se reservam ao direrto de, sempre que julgar necessário, verificar, por

meio de seus funcionários, se as prescrições das normas do Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.
16.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Edital e no

Termo de Referência e Contrato;
16.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
16.7 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações

e condições estabelecidas no Termo de Referência;

/À1,&# Çi;?:#
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16.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

17. pRAzos, LocAL DE ENTREGA, RECEB|MENTo E AcEtrAçÃo Dos MATERIA|S

17.1. A entrega dos produtos será em no máximo 05 (cinco) dias corridos após o

recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educaçáo -
SEMED.

í7.2 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

17.3 Sendo os produtos diferentes das especificaçôes ou apresentarem defeitos, serão

considerados não entregues.

í7.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as

especificações e condiçóes do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

17.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as

especificaÇôes técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo

devidamente corrigido em até 2 (dois) dias úteis, após notificação do Contratante durante a

vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

I9. DAS MULTAS, SANçÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

19.1 . Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a

gravidade da falta cometida:

| - advêrtência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de

descumprimento das obrigaçôes 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:

ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com

atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela

Rua Urbano Santos ne 1.657, Bairro Juçara, CEP: : 65.900-505, Bairro Juçara
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,I8. DO PAGAII'IENTO

18. í O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secrêtaria Municipal de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico
da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as cêrtidôes de regularidade junto a RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e
Município e será feito na modalidade de transferência online.

í8.2 O pagamento correspondente aos produtos entregue ocorrerá no prazo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento da nota fiscal pelo setor de pagamentos da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED.
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continuidade da multa ou pela rescisáo , em razâo 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 ?6 (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contralo, pela não manutenção

das condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura

do contrato, rescisão contratuâl por inexecução do contrato - caracterizando-se quendo

houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, êntrega inferior a 50%o

(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias,

estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificaçóes

constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

lll - suspensão tempoÍária de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou ate 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.
19.2 Da Rescisão Do Contrato
19.2.1. 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 2110ô193.

19.2.2 Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o náo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu

cumprimento, levando a AdministraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinaçóes 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 execuçáo, 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 instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificaçáo 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;

.1) a supressáo, por parte da Admrnistração, 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 í 993;

k) 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
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interna ou guerra, ou einda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prezo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçóes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses câsos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situaçáo;
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 perturbâção 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 projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 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 violâção da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.

20. DO REAJUSTE DE PREÇO

20.1. - Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente lacitação não

sofrerão recomposiçáo de preços.

20.2 - Para restabelecer a relaÇão que as partes pactuaram inrcialmente 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.o 8.666/93.

22. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.1 . O contrato terá vigência de í 2 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nos
termos do art. art. 57, caput, da Lei n.'8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá
sofrer acréscimos e supressôes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: :65.900 505, Bairro Juçara
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2í. DA F|SCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO

2í . í . O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCTSCO MAGNO STLVA OE OL|VE|RA, MATRíCULA 34.171-1 / EDNEY

LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n"

8.666/93, pela Contratante.

21.2 Os fiscais do contrato serâo responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo

atesto dos serviços contratados.

\



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

23. DAS D|SPOS|çOES GERATS

23.1 . Após a declaração do vencedor de licitação, não hevendo manifesteção dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
23.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
23.3. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n'
8.666/93.
23.4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de Íato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
23.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregáo Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento,
providências ou impugnações enviados por Íax, e-mail ou vencidos os respectivos prazos
legais.
23.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação -

CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá
sobre a pertinência.
23.7. Decatá do direito de impugnar os termos deste edital o interêssado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
23.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.
23.9. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no âto da
sessão pública.

23.1 0. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da propostâ ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e náo prejudiquem
o processamento da licitaçâo e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
23.1í . 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 ê a segurança da contratação/fornecimento.
23.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
23. 13. Caso a licitante vencedora ainda náo esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
23.14. Os autos do respectivo procêsso administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitaÇão.

23.15. As decisôes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
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serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.
24.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interromprdo, o prazo de validadê das
propostas fica eutomaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspênso.
24.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimenlo.
2418 - O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de íato superveniente
devidamente comprovado ou anulá{a por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
24.19 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
24.20 - Apos a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para

assinatura do contrato.
24.21. 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 rêcolhido atraves de

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

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

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

lmperatriz (MA) 13 de setembro de 2018

Daiane Pereira omes
Pregoeira

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: : 65.900-505, Bairro Juçara
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PREGÂO PRESENCIAL N' 095/20í 8-CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

*,
r§*J-

, ,{

-.159

de de 2018

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de
Rua inscrita no CNPJ/MF sob o número
neste ato representada por _, portador do CPF no

,na
ho 

-'

e
RGno-,abalxoassinado,propõeaSecretariaMUnicipaldeEducaÇãooS
preÇos infra discriminados, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de
MATERIAIS HIDRAULICOS, para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino, objeto
do PREGAO PRESENCIAL no 095/2018-CPL:

a) PGzo 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 05 (cinco) dias corridos após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

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

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEp: :65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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1- JUSTIFIC/\TFYA
l.l - Elcü.lb Dotivrdor

ISTAI'ODOMAXÂNEÃO
PRETEITI'RA Tfi'TüCI?AL DD IMIDBÂ'TRE
§E(NEIARIA MI'ITICI?AL I'D EDI'CAÇÃO

TERMO DE RETERÊ,NCIA
,';

ii_./Qc

A prgs€ú aSuisiÉo üsa aEodcr as Escdas e Crcúes da Rede Prtblica It&nicipol de Ensino,

ójdiva[do a mdhoria rhs codi@ dG i!&sÊstuüna c seguÍ!trça das EsooladCrcches da Rede

fttblica Mlnicipal dc Ensinq visudo lropddor a murbção dos serviços dc manÚenção

prwemiva e caraiva nc prédioe públim ode fimcioo lmidades de eiliao mniciÉ.

2-OBJEIO
r' I ConrrrlrÉo dc cmprcu crycchtinOr lo foruiucnúo dG MATERIAIII EIDRAULICOS,

. _ _ conforme cspcdfi@ e quamitdvoo descrios lo ancxo I dcste Termo dc RefcrÉnoia

3 - VAII)RESTIIIAIX»
3.1 O valor globd coi-rdo de accdo cm c peços praiodoe no mado, pra c po&rc foi de R$

?33.m15 (rcecaOr c fu c É ní, obrrrtr relb c lrhtl c cinco ccuho).
3.2 Os ralaçs uniúic dc cada im form cginrdos sfsyés dc pesquisa de prcçoÁ no mercado local,

sendo úlizrdc no Ei[imo úà o,ÍçamÊotos difcÍ€üúos.

4 -MODALIDN)E E IIFO I» IJCf,IAçÃO
Os pÍoôros a sccm adqufuidos se cogn&e no cmcdto dÊ.^b€os conutrs" edd€ddo oo aÍt lo,

parágrúo rlnioo, dEL.l0.szülü2,cosidcrmdo Ere uar ospeci§caçõcs são paeoaizrdÀ rrzão pda qual

derrerá ser realizada aa nodalidade Pregão, oos tcmos do art 3o, do Anexo I do Dec. 3.555/00.

42-TipodcliitrÉo
Será adüdo ra liciaÉo o crit&io dc julgmcm om bue no tipo mqrc Feço uiÚio por iteo.

r- - PABTICIPAÇÃO DE IIII(ROEMTND§A E EMINT^§A DE IDQI'f,!YO NOüÍD
r.- . . .l O licitantc çe oroprir oc rcquisibo legris para quâlificEÉo cmo LÍcmcmpresa (IttrE) an Empresa

de Pequeao Pctc @fn), consue ut 30 da Ld Cmpl€mcú n.o 1232006, e gre nlo c*ivcr u{eito a
quaisquer d6 inpodneatos do § 4' rtcoe artigo, caso tê'rh, intertss€ co usÉuir do trraaento
ptwisto nos ara. 42 a 49 da l€i ci[d8, dcvcó omrfovr td üihúo medioc a ryeseotaçío de
doomcataçb ooproboódq
5.2 Para o prmso cm ErcsÉo dsvcrá rcr rapdtdo o út{7 quc ms cffieçõco púülicas da
artminigüação dirctr e inditrtr, ütuquis e finduioal, fcd€rrl estafu[ e mroicipcl, deverá ser
conoedido tr.tmcaÍo difercadal c dnplificado pera nicrocqrcsas e cúprêss dc pequeoo porte
ójdivúdo a prmof,o e o desccrvdvimeoo do eomfuico e eocial no ânbito mniciplt e rpgional, a
ampüa$o da eficiência das polítiro pfiblicrs e oimivo àinornÉo mdógica
5.3 Para c i6s cm prcço de rrúre<ia orjo vrlr scia de d Rj§ t0.000,00 (de úil), s{rmeore
poderão parti<ipr eryrc$r qrtÊ ú€ad€rcD a bdas âs GfiigÊdfus ,lcse odial e egirrcrto, ooc tctmo do
art 30, incisos I e It, da Lei Cmflencúr ao 123, de 14 dc
microcmprcsas c cmperas de pequcao pcc.

Rur Cc8á, 424 - C€úlo, Irycroiz - MA - CEp 65.90G5:r0 -sÉ!ÂÉo
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5.4 En ooddnidrdc com o § l", rligo 43 dlLcit 123t2ffi, fuvçs$ rrlpnrr rcsúição na ooprovação
ds rqplaúi&lc fiscrl c túdhid!, scri alrcgrdo o Fta dÊ dnco dias lHq qtio Emo idcisl

&, m@úo Gr que o PÍoPmcú fq dedrado vGlcedor do cetme, prorrogávd por

iguâl pcdodq a cíitrâio da ertrrinisüt$o públicq pra rytÍsdãÉo d8 doolmcüttÉo, púa pagecnto
cu parcdameoto do débito e p.ÍE Gei$Io de evcúüiE coÍtidões negtivas or pocirivnr f,om efrrtb-F
certidão ncgtiva 1, ' ' {

l; ffi*"##ilàffi 05 (citrco) di"" úridos *u",,"".b;fr *''ffif
de Fornedmeato" eaitide pda §ecrauia Mnidpol dc EürcaCo - SEXIIED.

6.2 A eüqt doc prcôtc acró feita do fqma eoÍpúda, aar quamidedes e locrl c*abdecidos na

'Ordeo de Fqaccincrto".
6.3 §eodo os pmôúE dtftíütGs dlr cEcdficrfõcr.u rytsGatüro ffiitocr srÍão cosidcrados não

ffiêgtrÊs.- 4 A CmtrúaÍê pod€rá ÍÉieitâÍ, no todo or ca porte" os Fodutos eíD dccacoado cm as especificações

ecodições dese Termo deRefu,hcia, doEdital e doComuo.
6.5 Caso algrm proúlo seia emegrc om rysirs ql co d6aooÍdo com as cspccificades técaicas ou

probleoa dc Eralidede, a cmprtsa Cúüda dcvaárcpôfo devidecdo cúdgido em d 2 (dod dies

úú!ir, ap& ooaifoÉo do ComdroÉ ôrútc a vigÉacie do comao, a pcrtir &ú ojeimdo-se as

penatidadco cúíveis.

{'.:.À

7-PAGAITÍENTO
7.1 O pagrn€ato à CONIRÀTÂDA seÍá €fcilad8 És Sccreeia ItÁmi<ipol de Plaoejmcoto, Fazenda

e Cregtão orçoeúil (SEFAZCO) <rl por orso sar orpodfoo da Hcitn ltúnicipd de

Inp€rúi4 nodie a sÍrw€ohflo & oü fimL d.ri(hc@ d!ú!dr Éo sar ompcteoc, besr
como rs ocíidõcs dc ÍBulsid.dc fú a RBcEf,TÂ TEIIER L m BRAStrà IRÁBAIIIISTAS,
FGTS, ESTADO @üda Ariva c Tiibuto§) e Mmidpio e serrá feito na modalidrde e tu rúaêrcü,
9,türc

,.DARAGRAFO ÚmCO- O poguôcúrrspod.úa6pÍoôtu cilEEuG ocúrErôno pazo de 30
\-/- .uina) dias omrhc & recebin.nto da Dô fiscd pdo sü & pagmeutc & SEMD.

S.CTTÚRIODEREAJUSTE
8.1 - Os preçoc uoitários pdo çal gerá comatado o ójeto da presente licitaçío nfo sofreÍão

rpcmpoúÉo dc preçc.
E.2 - PaÍa rtsabdeocr a tdrção qre Es ptÍE pacüru@ ilicialmcm cmc c cacrgm do cffido e

a rendbúf,o da AdoitritüaÉo perr a jusa rcmuoemÉq scrá €fcü.d! 6 mmuúarÉo do oquilibrio
ecmômiofinaoociro inicial do coanm, m fqma da díaea "f do AÍt. 65 & Lei a.o t.666D3.

e- srrBcoMnr.TAÇÃo
9.1 - Não é p€íúitidâ a arffiÉo tol or panial para a €reo4ão

Rrs Cc.ná, 424 - C.sEo, Iup<roiz - It{A - CEF 65.9G530
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10.2 ReqÉtr o pnzo ecipulado pan a emqa & dÚo;
10.3 RcparEr, conigir, remocr or gúefuiç às alr qou, ao total or em pete, o óiao comudo ' '
ein qne se vcrificrtm iacrcçõcs or defeibc dccúrtds fu fomcrin€úto; ', Le. L
lO.  Respmder iÍbgnlrncíttc por pcrdar c droos qrc ücr a canrr ao CONTRÂTÂNIE an a tcrceióí:"
esr razlo de aÉo or mi$ão, doloa or oilpoq sn qr dos serrs pÍEpoctos, indepcodcmemente de

ortns cmi!.çõcc cootraürair or lqrir e qrr eoiver n{dta;
10.5 lr{ro!€í úrÍútc o pra de eraslo do Cúúo as crig&dss dc hóilitaÉo c çdiÊoçlo
exigidas nalicia$o.
10.6 O proúrto e as hsalryõ€s fisicas do COMRATADO(A), deverá obsenaÍtodrs as exigàcias dos

ÓreÊos Prlblioos o@pcbfies.
n' - lúlrlrr as codições dc húiliaÉo e çelifcrÉo crigld.! ôrdê tods a ügàcia do Coffio,

r.;-,rõrrmando à OOI§IRAIANTE a ooorràde de çelqpcr altcoÉo oes Ícferidss oúdiÉcq
10.8 Rerponsúilizar-ce pdo fcnccimcúo do pÍoúúq obj€io & Tormo de Rcf€Í€ocia, rcqondodo
civil e cdniaehm pa todoe q daoq perdas e pÍgtdzos $re, pq dolo or oilpe nla de sals

emgqrdos, pilposos, cu tercciru no cxcldcio dc aus aividadcs, üer q dirtta or iodiretamen§

crusar <rr prwútrà OONTRAT I{IE e a Eceira;
10.9 Areader as dcoais cúdiçõca descÍitr no Tcrmo dc Rcftrràcia

11 - OBRIGA@ES I'A OONTRATANTE
11.1 Aompaohrr e fisoalizar a exeqrÍâo rb oouaq beo omo úcstEr nas acrs fiscafu/fatms a

efaiva ermrção do obielo dcss lidbÉo.
ll.2 O acmpotmeato e a iscElizEÉo dos cmo firnrdos cm os CoffidB rerto ftitoo pc
FnAN(x§CO ItAGr{O $LV DE OLTVDXnÀ MÀTRÍCüLA :t{171-l / U}NXy rOrOr,A,
MATRÍCIilÁ íL67$5, cm coofsmidede cm o dispocto no art. 67 da Lei n" t.66óD3, pela
^ mnE.

Vrr;v Os fiscais do omtnÊo serão resposávcis pdo acmpeohrmeoto, fiecaliza$o e pdo uesto doc

serviçoo cotrüda.
ll.4 Os dcmúde sê ÍÊlcÍvm ao dirÉto &, ropc Srcir{grÍ H&iq verifcrr, pa'mcio de

$us firncionárioe cc as presoições drs trüEas deG Tcrmo de Re&r€ncia cs6o seado ompridas pelo

fabricaute. Pan rl, o mccno dcvcrá gratir liwe aoeso às dqcdêacias pcrtineats da fibdca"
I 1.5 Efcâ!8ro pagn€ato à CONTRATADÀ de rcordo co o oaabdecido noTeruo c Coatro;
ll.6 Prmwer o umpoboo e a ficodizrÉo do fcr€cimú &c proúros, sob o aspccro

quaflitdivo e $.litúivo, amdo eo rcgirtoprúpiou âlhas dlo.üdrq
ll.7 Cmmior púffim@ à «)NIBATADÀ $rt$E mamali&de no objcúo ô Cmruo,
podeúdo ÍecucrÍ o ÍEcÔim€atg caso nlo esuia de rcordo om as espocificagõcs e omdições
egabdecidas no Termo de Refer€nci8;

I 1.8 Ndifi cr prwiecüte à CONIRATADÀ qtedo de dictÉo e

Ru8 CÊÍI, 424 - C€oEo, Iacrciz - Ma - CEP 65.9G530

rO - OBnIGAÇÚUI DA CI)IÍTBATADA
lo.l Prgar todrs ú d.!Pc3as, tris cm tü.!, inPoÚos, Eibutos, Êrctca' s€gum§' mão de órr'
todss ss oÍru dcry€sas dccomotes de cmoÉo.

http://wwwimDeratdz.ma. gov.br - E-mail : scrucdimoeratÊ(ôsrrail.oom l
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12-PDNALIDN}ES
l2.l Pda incxoo4ão tol or puciat de*c itrúuocüto, a Co!ÍTRÀTANIE podcr{ grraaith a
defesa +li@r à OONTRATN)A ar rquiaes roçõ§' rgrnlb a gravidadc dr frlta cmáida:
I - rdvcr!àci crcrltr: quando se üüÍ ds itrftção lcvg a juizo da fircalizaçfo, oo caso

desarmpimcoto dü óÍig4õcE c reoporúilidadec nstnidas nGsE cffiú oL aindq no caso de '-
outns oorr€ocirs qusposslm ac.ÍÍttrprÊúzc à CI)NIBATANTI. & quc não cdbea alicofo
de ssnçlo mais gravq, ,' ' "

tr-multr: Jç I
a) 403)( (üà úúfuw p aa) por dia rórc o rnltr dos pÍoôroo cútÍtglrcs cm anâso,

dcccridc 30 (tiú) dhs dc tsso o CONIRATANIE podcrá dddir pda cotiruidade da orúta qr
pda rescisxo, cm rrzío da inetrq4ão túI.
b) O,ffX (tà dhoc F a) W üt oobre o vrla do fuo cüÍido, púa ocoÍÍ€trcir3 de alrasog

em qualqucr oÍro pa prcvi*o ncse iastrumcmq não úrangido Pdls demsis dhcã.
fi § % (titw pr ctu) úre o valr glóal trú"do do cototo, pda nâo maqúcoção das

.- ."ndiÇõcs de hatúlinção e Sudifio$o crigidEs tro inrtnrmoto covocoório.
d) 20 % (túrA pot uú) súrc o valo do coüatq nas hip&eses de Í€crxa na assioú^rra do cdtrato,
ÍEscisão cffid pr imeoaão do oúüúo - oarnaiadore çudo harer reimado

desarmpimcmortcórigpçõca offinir -, oatqtiÊica5096(«nnqúcmpcocúo)& outrüadq
afnso sryeriu ao prazo timie dc Úim dias, estabdeddo na alínca'8", or c sÊrviçc fccm pre*ados

fon das eryecificações omsünEs do Tcroo óe ReferÉocia e da propoota da «)MRATADA.
Itr - rurpcado tGDpor&L dc pcrtidpr eo lidtaÉo e impedineato dc offirhr com a

Admiaisnat'o, pdopozonâo aryelica2 (&ir) oc;
IV - dcüÍ.Éô dc i&riihdc poa üdu crr oú& cm a AdminisÊÍaÉo Ptülica enqumo
pcnAuralem os mdivc que dêternfurratn rua pmiçâo or oé çe seja pronovida a srâ rcabilitaÉo
p€ratrte a própia otoridade quc çüoor a peaalidade, q!ê scrá omcedida somprê que o cotrstado
ressarcir a Adainisração pdos pnidzos Í€Edüús c apóc dcoorddo o paa da smção aplicada con
base no inciso aoEic.

N1

6B

fr

..1.

\_,_ . DAnESCX§ÂODO«)NTRA:I0
13.1. A inerea@ tOl or parcid do oútrato coscja a $s Í€scbão, se hqrer um. d"r ocorrências
prescritas noo artigm 7 a t I da Lci no . t.ffi193, & 21106193.

13.2. Costitri maivo pen rescislo do Cúú:
a) o não-ompincoto de dârnrlar omtnil, olporifcaçOos e FEzoE;
b) o ompimcato irqular de dáudar c@tntrsin espGdfic.Éê e lomidlo do sar ompinento,
levando a Admiairfiação a omprov-u a iqoordbilidade ds oodusão d6 scrviçoo or faaccincab no§
prazc e*ipladoa;
c) a pardisa4ão do fornaimento, ceo ju*a canea e préria omunicaso à Afuini*nfro;
d) o dcsae«ümeúo ths (knir.Écr rquha da auidadc dcsiglrdr pârr aoopoher e fiscalizar
e sua exca4íq arcim oor.o as dÊ scos opclice;
e) o cooaimcoo rtitcredo de Êlas oa str croa#o, oodac na fúDa do prágrdo pineiro do artigo
67 da tei no. 8.ffi, b 2l dc junho de 193;
f) a decr*a$o dafalêocia ar instana$o rh iosdv&ci! civil;
g) a disdu$o dr soci€ddc or o fEl«inm rb cmodo;

$
RIl. Ccúá, 424 - Ccütro, IEp.ÍlEiz - MA - CEp 65.9m-530
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h) a alua$o scial o t rDodifictÉo {a finrli{2lts or d. cstsuirrs da coprcsa qr.rc preiúique i
exco4âodocotroq
i) 11zões dc irocssc pfUioq de alta rda,ância e @plo mbimcúo juoificEt . e dcerminadas pda
n&rima autaidade Administrdiva a que cró slbodin do o c@üü$E e exandas no pÍoccsso
AdmiaisÍrativo a quc se rcfere o Cooffio;
j) a supressão, por prte da Adminiúaçlo, doo rcrviços, tcsÍÍettúdo modificaçõcr do valo inicial do
Coatrto além do lirtriE pcÍEiüdo no prrágrdo pdmcfuo do utigo 65 da Ld no. E.ffi, &21 de jrmho
de 1993;

k) a srspensão rtc sra €rcorção p6 Gd@ clcrits dE ÂdministÍaflo, por pnzo $p6i{r I 120 (cento e

vinte) dtas, salvo €o caso de cd@idsdê pública grare pcÍttrü8Éo dl qd€o inEns or gu€,lrq qr
ainda por Í?crida§ srspcosfu que tdtiz€a o mesno prazo, independeatemcfiE do pagamento
obrigfuio de indcoiza@ pdas oocssivrs e ctrúralmente imprcvistas dcsaóilizações e
móilizações € trrürs pÍsrristrs, §qgtrado rc cootÍúado, ncr8cs crsosr o dirdto de optEÍ pela

srspcnsão do armprimcato d.s óÍig!çõcr dsrilidu até Er scja namúzada a sitlt'o;
l) o afnaso seqifi e 90 (novcmr) di.s dos p.grn€ob. da,idoe pde AdEitriÍrado doornmcs dos
,"rviçoo qr porcdas dcstcsi já ÍGocbi&E qr Gxcortidoi, salvo cm oaso de calamidade prblica, gÍave

- F.íü!Íbaçâo dr oÍdeú húcma an guern asscgrado ao contratado o direito de optar pda arspensão do
ormprimento de sras ódgções cé çe seja aormalizada a sitra*o;
m) a não-überrçãq pc püE & Adniniltr.Éo, dc árc+ lml crr oUieno prra acogo de scrviço, nos
prâzos c@ffilsis, bcm cmo das fotes dc namiais atnnis cspccificadas noc Fietoq
n) a ocuràcia dc crso fútuito or ftrça naic, regulumcote compruvada impcditi\ra da ermrção do
coffilto.
o) O dcornpineuto do diryosto no inciso V do art 2T,wprdplm das uoções pcaris csblveis.
p) a subooatsaü$o ml ar pacial rto scu ójcto, a associaÉo do cmtrtado coo ortÍlo, a cecsâo ou

transftrênci., tol or padal da pciÉo cúúnl" bco omo a firsão, cido or iaooçaação, çe
implique üolaflo dr LÊi de ticitaÉcs or piudi$r a regulrr aeorio do omhúo.

14.DACONTRÂTAÇÃO
14.1. As úigryõ€s decurenres dr pr€s€aE lidta$o serão formalizadas pc ioscrumcoÍo específco
esorito de cdtrddnú de cmpcahq <1re ocoíÍ€rá rpóo a hmologat'o, scodo o adjudicatirrio
coavocado pa:a assinr o cmtr& êEíá o paa decinodirs úeis prafrzâto.
!!.2. Na assrnrt'm & coatrao scrá exigida a cmprowfro das o@diçõcr de hóilitrfro omrignadas no

tal, as qruis dcverÍo ser neti&s Éo licitac úrm a ügàcia ô oootrao
14.3. Quando o veoccdon da lidtrÉo trão fiã a cm$wa$o rderida oo prágrafo amaic, or quando
injustificadancotq Írqra-se E BEirrÍ o cffisto, pmzo e cmdiçõcs eíabdccidss no úo oúvocrt&io
da licrtado, a Pndeitra Mudcipâl de lmpcrúiz strat és da Secrctaria Mrrnidpal dc nürcaçfo poderl
convocú crtúo licitútc, scguodo a adcm & dasdfic.Éo, pon, @ a cmpor@o doc reguisitos
húüta&iç c fcitr a neoda$q sssi![ o caüúo, scn pígrdzo dss Eulbs c dcoris ominases
legas.

15 - YIGÊNCIA DO CONTRATO
l5.l - O ootnto terá vigÊacia rerá de 12 (doc) mcseq cmtadc 8 pútir de nra as.inrqra, Dc tsrmo§
do art aÊ 57, oail$ da ki n." 8.ffi193. tüveado neccsEidade o c@üero podcrá súrcr acréscimos e
$prcssõca &, úé 25ye (vire e tinco pc ccoto) do wla iricial údizado do cmo, confame
previmo no artip 65, §lo, ds ki FdcÍal t' t.66683.

Rrrs Ccüá, 424 - CGúo, IryaúÍiz - MA - CEp 65.90G53O
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16. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
16.1 - O Seúor Secretrírio Municipal de EducaçÍlo da SEMED/IMPERATRZ-MA poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato supervenietrte deüdamente comprovado ou
.anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na Imprensa Oficial
(artn. 49 e 59 da Lei no 8.666193).
16.2 - A autoridade compet€nte para homologaÍ, anulaÍ ou revogar a presente Licitação é o Seúor
Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRZ-MA.
16.3 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato.

Imperatriz-M4., 09 de julho de.20 1 8.
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Silva de Oliveira
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Rua Urbano Santos, n" 1657-Juçarq Imperariz-MA - CEp 65.900-530
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ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITI'RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEMED
TABELA DE PREÇOS. ANEXO I

§ecrcttÍlâ Munlclpsl de tducsçâo
Retpollível: Jo.cDlldo JoÉ Ferrelrs

MUNICIPIO DE IMFERT-rTRlZ
Comissão Fermanente Cc Lrirtaçio CPL

RECEETIL_ TJ
!_3q _t )nJtL1

ITE
M

QUANTIDAD
E

VALOR TOTALUND. V.UNITÁRIODISCRIMINAçÁO

I unid R$ 792 1000 1.020,00ADAPTADOR PVC RO§CA!'EL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, I/2', PARA CAD(A D' AGUA

Rrt 8.53 200 I.706,00ADAYTADOR PVC ROSCAVEL, COM TLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4" PARA CAD(Á D'AGUA unid

3 pâcot€ R$ 13,83 30 414,90ABRAÇADETRA DE NAYLON 25X IOOMM PACOTE IOO UN1DADE

Rú 30ó7 30 920,10pacoleABRAÇADEIRA DE NAYLON 48X2OOMM PACOTE IOO I'MDADE

5 unid R$ 6,17
500

3 085,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DÉ ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 !2' E CI'NIIA DE
FD(ACAO

ó und R$ 1,62 500 810,00ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPo U SllvÍPLES, COM I t/4'

7 R$ 10,33 3.099,00DE O COM GlÍA PARA VASO SANITARIO
8 ud Rl 46,1't 15 692,55PORTA ELETRODLMO 3OOA

9 unid R$ 15ó7 200 3.134,00ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X I I/4", PARÂ AGUA FRI,A

10 unid R$ \,32 300 3.396,00ADESryO ACRILICO/COLA DÉ CONTATO IOOGR

11 unid R$ 0.17 3000 510,00BUCHA DE FIXÇÃO DE }.IyI,ON COM ABA/ANEL 6MM
unid R$ 0,18 3000 540,00BUCIIA DE F-IEO DE I.IYLON COMÀBA/AI.IEL 8À,fi.4

R$ 0.18 540,00l3 unid 3000BUCHA DE FIXçÂO DE NYLóN COM AB,ÀNEL l ONflVí

14 R$ 0,88 200 176,00unidBUCIIA DE REDUCÁo DE PVC, SoLDAVEL, LONGA, CoM 32 X 25 MlvÍ, PARA AGUA FRIA PREDIAL

l5 R$ 1.6s 200 330,00unidBUCIIA DE REDUCAO DE PVC, §OLDÁYEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

l6 unid RS 0,65 250 t62,50BUC}IA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVÊL, CI'RTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA TRIA PREDIAL

t7 R$ 3.87 200 n4,00uúdBUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDI,AL

l8 unid R$ 4:18 20{.) 956,00BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PFJDIAL

19 unid RS 2t,73 250 (.432,s0ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
20 unid R$ 36,00 150 5àCQoASSENTO VASO SANITARIO INFANIIL EM PI,ASfiCO BRANCO
2l unid R$ 241,6',1 150 3ó.250,iNBACIA SAMTAR]A (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA

R$ 113,00 200unid 22.@0,00BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA
23 unid Rrl 183,33 100 18.33 3,00CAIXA ACOPI-ADA, LOUCA BRANCA PAIL{ BACL{ SA}IITARiA (V^SO)

unid R$ 317,33 80 25 386.40CAD(A D'AOUA EM POLTETILENO 1OOO LITROS, COM TAMPA

25 R$ 333
unid 200

686,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE I,ATAO, 90 GRAUS,20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

':(\)
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26 R$ 3.33 150 499,50

27 R$ 29.60 80

CAPS PVc SoLDAVEL 40MM PARA EXTRMTD4DEq qE y"
cApS pvc rARA DRENAcEM E ExrREMrÁDEs DE TUI .aÇÂo or rscosro r sorrna

1,NA DE AGUA FRIA d1- 2.368,00

28 CAPS PVC SOLDAVEL 2OMM PAXA EXTRMIDADES DE COLT'NA DE AGUA FRIA unid R$ 1,03 251,sO

unid RS t.32 100 132,00

30 R§ 421CAPS PVC SOLDAVEL sOMM PAIA EXTRMIDADES DE COLTNA DE ACUA FRIA unid 100 427,00

31 R$ s2sCAPS PVC PÀRA DRENAGEM E EXTREMIDADES DE TUBULAÇÃO DE ESGOSTO IOOMM unid 100 525,00

32 R$ 5,05CAPS PVC PÂRA DRENAGEM E EXTREMDADES DE TI]BULAçÂO DE ESGOSTO 75MM unid 100 505,00

33 CAPS PVC PARA DRENÀGÉM E EXTREM U'* 
" 'SBIJILAçÃO 

DE ESGOSTO 4OMM unid RS IíE 100 178,00

34 R$ 3,15CAPS PVC PARA DRENAGEMÉ ÉXTREMDADES DE TT'BúA?ÃO DE ESGOSTO 5O}V[\'í unid 100 3't5,OO

35 CAPS PVC SOLDAVEL 25MM PARA EXTRMIDADES DE COLINA DE ACUA FRIA unid RS 0,7s 150 112,50

36 CAD(A D'AGUA EM PoLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. (COTA 2lvo). unid R$ 1.008§7 25 25.2t6;75
37 udd R$ l.008.67 75 7 5.650,25CAD(A D'AGUA EM POLIETILENO 2OOO LITROS, COM TAMPA. (COTA 75

38 R$ 98p0
CAD(A DE DESCAROA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA. COM ESPELHO PLA§TICO, CAPACIDADE 6 A
IO L, ACESSORIOS INCLU§O§

unid 150
14.700,00

39 CADG §IFONADA PVC, l s0 X 150 X 50 MM, COM cRELltA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) unid R§ 3t,61 100 3. r 6?,00
40 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN I5O MM, PARA E§GOTO PREDIAL (NBR 5688) M R$ 31,33 150 4.699,50

41 R$ 2,50 800 2.000,00TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (N8R.5648)
TUBO DE LIOAÇÂO PIASTICO SANIONADO COM À{EL, PAIL{ BACIA SAMTARIA (VASO) RS 17,98 500 8.990,00

43 M R$ 3,92 2.152,úTUBo PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AOUA FRrA (NBR-564t) 600

44 M R$ 16,40 300 4,920,00TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRTA (N8R.5648)

45 M RS 5.48TUBO PVC SERIE NORIúAL, DN 40 MM, PARA ESCOTO PRÊDIAL (NBR 5688) 300 1,644,00
16 M R$ el3 300 2,919,00TUBO PVC SBRIE NORMAL, DN 50 MM, PARÁ ESCOTO PREDIAL (NBR 5688)

47 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M R$ lsp8 300 4.524,N

48 barra R$ t4,17 600 E.502,00TUBo Pvc, pBv, §ERrE R, DN lo0 mú, PARA ÉscoÍO oU AGUAS PiWtArS PREDTAL (NBR568E)

49 ünid R$ s.oo 150 1.200,00CHUVEIRO PT^ASTICO BRANCO SIMPLES 5 ' PARA ACOPLAR EM HA§TT 12 ', AOUA FRIA

50 unid R$ 1.66cuRvA pva soLDAwL so. PARA nlsr&çÃo ttrDRÁuLIcA 2oÀiÍ\,Í 300 498,00

51 unid RS 2,33 300 699,00CURVA PVC §OLDAVEL 90' PARA
s2 cuRvÀ pvc soLDÀwL e0. PARA s.rsrArÇÀ"ô H[tRÁt LIcAJoÀ/fl\,Í unid R$ 10.48 150 1.572,OO

53 unid R$ 2.87cuRvA 90. pvc ctnrÀ, pare, NsraL{çóÉs SAMTÂRIA§ 40À,À,Í 150 430,50
54 ct RvA 900 Pvc ct RTA, PARA IN§TALAçõEs SAMTARIAS lOOÀÂ\4 unid RS t"t,87 150 2.680,50

55 uúdcuRvA 90. Pvc LoNoAJARA NSTALAÇÔES SAMTARIA§ 4otl/Íl\4 RS 3,6E 100 368,00

56 unidcuRvA 90. PvC LONOÀ, PARA I.ÍSTALAçÔES SÂMTARIAS lOOltO\,Í R$ 24,83 100 2.483,00

57 unid Rl 6.33 250 1.582,50rNcrrr rrs)ovEl- Pvc sRÁNco srrol,a-lD p/ LrcAçiiÉs Nras poNros eGÚÀ FFJA. TAM. 60cM
BOLSA ESPLTLDE DE VnOaçÂO rVrnr O DUTO E A BACIA §ANITARIA RS 2,65 400 t.060,00

59 RS 4;18 300 1.434,00ENGATE TLEXVEL PVC BRANÓO BTTOLA ID PI LIOAeôE§ B.rrRE porros AouA FFJA. TAM. socú

R$ 4,33 300 l.29qa0ENGATE FiÉXVEL PVc BRANco BIT0LA II2PI LIaAçÕES B.ITRE PoMos AGUA FRIA. TAM,C4OCM

61 unid R$ 6.57FLÁNGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 12' 200 1.314,00

uÍrid R$ 8,33 150 1.249,50

6i unidFLÁNGE PVC, ROSCAVEL SE) AVADO SEM FUROS I' R$ 13,69 100 L369,00
ó4 unidFLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, §EM ruROS, 1 I/2' R$ 15,58 100 1.558,00

65 undSIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, I,ID X I,II2 " RS 91,33 200 18.266,00

rurd R$ 20,00 300 6.000,00

:

ci)

250

I ,9 ICAPS PvC SoLDA\EL 32MM PAIÁ EXTRMIDADES DE CoLUNA DE ACUA FRIA

M
unid

unid
unid

unid

62 IFLANGE PVC, ROSCAVEL SD(TAVADO SEM FUROS 3/4',

óó lslrAo PLASnco TLEXMLISoNFoNADO SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIo, I X 1.1/2 '

t5s I
lóo



67 I R$ 0,58 1000 580,00

200 634,0068 R§ 3,17

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,20 M]É PARA

JOELHO, PVC §OLDAVEL, 90 GRAU§, 50 Mlvt PARÁ AC ,. fRIA PREDIAL

.RIA PREDIAI

69 unid RS 3,00 200 600,00JOELHO PVC, ROSCAVEL, (I"/R) 90 GRAU§, II2-, COM BUCHA DE LATAO PARÂ AGUA FRIA PREDIAL

294,00unid R$ tA1JOELHO, PVC 90 GRAUS, 40 MM PARA E§GOTO PREDIAL

/1

70

unid R$ 2,5s 510,00JOELHO, PVC 90 GRÁUS, 50 MM PARA ESC,OTO PRTDIAL
72 R$ 42,17

200

200

30 1.265,10,OELHO, PVC 90 GRAUS, I5O MM PARÁ E§COTO PREDIAL

73 R$ |,57 200 314,00,OELHO, PVC 45 GRAUS, 40 MM PARA Ê§GOTO PREDIAL

74 urud 392,00R$ 3,92 100JOELHO, PVC 90 GRAUS, 75 MM PARA ESCOTO PREDIÀL

75 unid RS 4,30 430,00JOELHO. PVC 90 GRAUS. IOO MM PARA E§GOTO PREDIAL

1.365,00unid R$ 45,50ioco DE CÍIAVE ALIEr COM 9 PEÇÁS, HÁSTE LONCO DEATE r 80MM E TAMÂNHO 1,5 - loMM
77 unid R$ 54,00 130 7.020,00LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30' CM
'78 unid R$ t23,13 150 18.499,50LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLLINA '44 X 35,51 CM
79 unid R$ 2,30 200 460,00LUVA PVC SOLDAVEL,40 MlvI. PARA AGUA FRIA PREDIAL
80 6n,00unid R$ 6,'7'l 100LUYÁ DE CORRER PAX,A TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AOUA FRIA PREDIAL

8t unid R$ 9.07 100 907,00LUVA DE CORRER PANA TllBO §OLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
82 R$ 15,83 100 1.583,00unidLUVA DE CORRER PAIÂ TI-IBO 9OLDAVEL, PVC, 32 PARÂ AGUA FRTA PREDIAL
83 unid R$ 16,83 100 1.683,00LUVA DE CORRER PARA TUBO §OLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
84 unid R$ 497 100 407,00BUCIiA DE REDUCAO DE pVC, §OLDAVEL, CURTA, COM 50 X 25 MM, P4!{A AOUA FRIA PRIED4ú
85 R$ 0.63 100 63,00unidqucllA DE REDUCAO DE pVC, SOLDAVEL, CL'RTA, COM 25 X 20 MM, PARÁ AGUA FRIA PREDIAL
86 R$ 3,47 100 347,00LUvÁ sor,DÃvEL t"/R wc, corvt súctlA úít arÃô ttz', aoua rúA pREDLAL

87 unid R$ t'7.@ 100 1.760,00ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4" PARA AGUA FRIA

88 FJ 2,63 263,00100LUVA ROSCAVEL L/R PVC, 3/4" AGUA FRIA PREDIAL
89 R$ 2,6s 100 265,00LUVA ROSCAVEL L/R PVC, 12" AOUA FRI-A PREDTAL

90 unid RS 0,68 100 68,00LUVA PVC SOLDÂVEL,20lúlvl, PARA AOUA FRIA PREDIAL

91 unid R$ 0,95 100 95,00LUVA PVC SOLDAVEL,25 IÚIú PARÂ AOUA FRIA PRXDIAL

92 unid R$ 3,33 100 333,00LUVA PVc SOLDAVEL, 50lú!vt, PARA AGUA FRIA PREDIAL

93 R$ 294.00 100 29.400,00unidMICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INDIVIDUAL
94 unid R$ 2,83 100 283,00MPEL PVC, RO§CAVEL, I2", AGUA FRTA PREDIAL

95 unid R$ 448,67
'10

31,,106,90
PIA DE AÇO INOX COM 2 CUBAg CENTRAIS E ESCORREDOR TIPO RIBOM E VALWLA DE DIAMETRO 3

I/2 E TAMANHO 55 X 2OOCM

96 R$ 226:13
PI,A DE AÇO INOX COM I CUBAg CENTRAL E ESCORREDOR TIPO RIBOM E VALVL,IÁ DE DIAMETRO 3

1/2 E TAMANHO 55 X I5OCM
unid 80

18.138,40

97 unid R$ 658,33 60 39,499,80PIA EM GRANITINA COM IIMA CI'BA TAMANHO 2XO,6O

R$ 44.t798 8.834,00SUPORTEPORTA PAEPEL HIGIEMCO AçO CROMADO
99 R§ 9,33 100 933,00PLUG FEMEA 2P IOA 25OV

100 unid R$ 6,6'7 100 661,O0PLUG MACHO 2P IOA 25OV

101 R$ 4:13REDUÇÃo D(cÊNTRtcÁ pÀxÀ Escoro r00xr5r!,fl\,{ unid 100 4'.73,00

to2 R$ 4,13 100REDUÇÃO D(CÊNTRICA PARA ESGOTO T5X5OMM

R$ 2.03103 unid 100
_ 4fl.q)

203,00

104 R$ 36,33

ruDúaão ExcÉNrpJcn pan q rscoro 5-x4olvn4
REGIS1AO PRESSAO BRUTO EM IÁTAO TORJADO, BrrOIÁ l/2 ', (REF 1400) unid

105 unid R$ 38,6'.1

3.633,00

4.@O,40REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLÀ 3/4 '
106 unid 6.802,90REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA I IN'
107 unid

R$ s2,33

R$ 14,00 200

i00
120

130

108

"rúd

o

-+

a
E:

3Eí
REGISTRO DE EST'ERA, PVC, COM VOLANTE, V§, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO 2.800 00

R$ 16,33REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, §OLDAYEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO unid t00 1.633,00

unid

unid

100

76

unid

unid

unid

unid 200

unid

unid

I



o

f. t69

d

BÊ
LC

É!lo=-É
á lÍ1

.Eê;s

ÉE
ãÊ
Éa)
-! ,.,
EBtc
>ã
!.
cÉ
€Ê
a,
sÀ
a-
^El

2a
+E

,9i
a-
EE
a*
Eã

E-q8E
ãE

E!
AE

c
é3

t- ô

.1 t'-
o,

a-

o^o
r-

t-

ê
a-

ô
o
.t à

oo oo
r-
_

o

q
.i

o
a-

o o
a-

I
a-^\o
;

o

\o

\o

oo-
\Ô

-;

F
o
t..a

ôir
Eá 11

o
\o\oêl ..j

ooô o o o oo ô o oo o oct 8

a-
\o-

É

a-

d

o 8

d

t. F.

É

ôt

ú

t.. t-\o

c

a- o
\o

a\
r'.'l

t\

d

3"

& ú

êt1

arar 8
a-
t.-

tt
-l..l-ía
YI

ã 3 a
'ê .E .E .E

ã
'ê 'ê 'ã 'ã !

-o
.o

oo
ô
l-.1

oÀúoo

á

vLI
j

IJ

d
,/i

lrjFz
IJto
l>
l>
o
O

{
F)

Í!
F]

o
É

E]

oâ

o
ú
o
ooj

z
j
i,'

Xt
ãl

,.]
tI]i
F1z
'.]
9

()
>l
1l
ÉlI,I

Í!
ÍrlÂl
úl

OI
ÊtlÉt

o
A
õ

ã
cÀ
d
(.)

o
>

z
IJ

ri

o
,.]o
c/)

,,i

triFz
Jo

o
v

!11
q
El
rr,l

oú

o
tr:ú

Jo
FT

&
qi
rI]
J
â-

ô
ari
oâ

ú
I

'-]

z
o
Ê]

2
crl:
Í
o

()

É-
tl:l

o
É

=
tr)

§

'-']
f-.

.ri
rl]
,.1
Â.

üioê

úo

'.]

z
o
Í!
Fzql

o

C)

Fi

(,

t!

o

oÉt)
FI

Fr
Ê.1

E]
E]

B]

Lll

d
F]
t4zo
Êq

I

lc!

+

l:
I>
l2
t<
IX
lEro
E

IE

ltod()

Ê

ã
ír.l
d

ú
À{

o

á

j
o

0
I
d

,-l

'jE]

ÀJo
E]F

,.]

ãÍ!úÀ

E
Do

d
p"
j

4t

d

d

,-l
Fl
,.]
r

,-.to
F1

>t

G)

a

o

d
o.
j
:
o
ari

0

d

J
,..1
IÀ

3o
14F

,l
s
,!
À

a
-:<
t-.,1z3
(,)
rll

ot.oo
E]

d
o-
j
o
2
.ti

d

E
É

=i

êJo
(J

F

Ê

t-.1
Í4
À
I

2
o
E]

o
{-.
ao
Ín

d
Àj
à
a.
z
4i

É

Éi
,a
E
j
!!

o
J

o
Êr
l!
É-

J

ã
llJ
pr
o
ú
oz
C)Í!

o
El

d
o.
J
oô
vIJ
./i

do

d
êa
É

EI

â
Jo
o

E]F

,.]
íât!úô.

v

o

c
â.

ãà
X

to
K
tr
d
a
s
o

,-l
B

,-1o
o
?
Í-.

JI
âr!
À
oFoo
Él

j

Xo

d
Í!

trl

o

Fj

Í
&
z
J
s
(J

c
o.

o

d
o-

J
:
oi

oo
d
j
Í!

-l

FT
t--

s
d
É
Z
,.i
í
ú
êr

d

o

?Àj

Éoo
d
À
j
E1

q

FT

,t
zo
L)zq]

zoo
ôg
F

d
F
2

É
À
e
q)

,t
g]

:
F

ê

x
ã
Êa

o
o
d
d
o

'.]

Ír.l

l-.1

o
(.)

&
Ir.lz
do
F

à

X

c0

o
É
o
ú
EI

El

a
o
F

J

À

a:
q1
ô

?
oúo
d

z
F

:

x
?

o

o
ú)

E.
rI)â
o

F

s
ú
êr

EI

o

*
ú
lnz
d
3

X
:
:
o

É-
J

zútl
xt!

ú
(J
cn
Ia

Í,.1â
x
()

o
a.
Í!
Â

zd
F
X
rr)

o
É:
t{
A
oEp

s
úo
4
É,

j

2
j
Íll

!.1

o

É
D
F.

t
é

E

D

2

z
j
E]

3o
d
o.

D
É-

d

s
Í!
?
'1

E

z
t-
ú
Â;

oú()
,-Ií
:
E]

FlD
,J

I
o
o()
J

!!

F2tí

o

rI]

<o

F

(J
4)

ÍI]â
Flp
,l

o2

í
oJ
,l

z

Z
I
z
d)

F.
z

x
tl

o
x
à

EI

c)oJ
d

rrl

()
4'od
â
tI]



ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL NO 095/2018.CPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), _d e de 2018

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL NO 095/20í8-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

Sas. que o Sr.
CPF no

, Dortador do RG no e do
, é designado para representar nossa empresa na Licitação

acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnâções, 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 firma reconhecida em caÉório

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N' 095/2018-CPL

ANEXO il
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N" /20í 8 - SEMUS

CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS

E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE

ENSINO, OBJETIVANDO A MELHORIA DAS

CONDIÇÔES DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA
DAS ESCOLAS/CRECHES, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O IIJ|UNICíPIO DE IMPERATRIZ E A
EMPRESA

ABAIXO.

NA FORMA

Ao(s) 

- 

dras do mês de 

- 

do ano de 2018, de um lado, o MUNICíP|O DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n'06.í58.455/000í-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 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 denominado simplesmente de

CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CNPJ/MF n.o

,estabelecidana-,neSteato,repreSentadapelo,
Sr portador do RG n.o e do CPF/MF n.o

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no

Processo n.o 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.o

8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

l. Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada no fornecimento de
MATERIAIS HIDRAULICOS, conforme especificaçóes e quantitativos descritos no anexo I

do Termo de Referência. com motivaçáo no processo administrativo n" 20.001.114312018-
SEMED e em conformidade com o Pregão Presencial no 095/20í8-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

no. 8.666, de 2'l de junho de 1993 e suas alterações.

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmãil.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO lTz

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçOES OA CONTRATADA
l. Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,

garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

ll. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

lll. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

contratado em que se veriÍicarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;

lV Responder integralmente por perdas e danos que vier a causer ao CONTRATANTE ou a

terceiros, em razào de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

V Mantêr durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Vl. O produto e as instalaçóes físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as

exigências dos Órgãos Públicos competentes.

Vll. Manter as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do

Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas

condições;

Vlll. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou

culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,

vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

lX. Atender as demais condiçôes descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA. PRAZO E CONDIçÕES DE ENTREGA

l. A entrega dos produtos será em no máximo 05 (cinco) dias corridos após o recebimento

da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

ll. A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

lll. Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentarem defeitos, serâo

considerados não entregues.

lV A Contratante poderá rejeital no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaçôes e condiçóes do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
V. Caso algum produto seja entregue com avarias ou êm dêsacordo com as

especificaçóes técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 2 (dois) dias úteis, após notificação do Contratante durante a

vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

cLÁusuLA QUARTA - Do pREÇo E DAS coNDtÇoEs DE PAGAMENTo

Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E,mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

t}1f
l. Os preços incluem todas as despesa com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo soírer reajuste de

qualquer natureza

ll. O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,

F azenda e Gestáo Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura

Municipel de lmperatriz, mediante a apresentaçáo de nota fiscal, devidamente atestada pelo

setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO

BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito

na modalidade de transferência online.

lll. O pagamento correspondente aos produtos entregue ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias

contados do recebimento da nota fiscal pelo setor de pagamentos da SEMED

lll. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresenlar 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 Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços

contratados, inclusive quanto o lmposto sobrê Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

CLÁUSULA QUINTA. REAJUSTE DE PREçOS

l. Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação nâo sofrerão

recomposição de preços.

ll. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuiçáo da Administração parâ 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.o 8.666/93.

cLÁusuLA sExrA - SUBcoNTRATAÇÃo

l. Não é permitida a subcontrataÇão total ou parcial para a execução do contrato

cLÁusuLAsÉT|MA- Do pRAzo DAVrcÊrucrae ExEcuÇÃo Do coNTRATo

l. O contrato terá vigência será de '12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nos

termos do art. art. 57, caput, da Lei n.'8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá

sofrer acréscimos e supressóes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

cLÁusuLA otTAVA - DA FtscAltzAçÃo Do coNTRATo

l. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCTSCO MAGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRíCULA 34.171-1 / EDNEY

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidede com o disposto no art. 67 de Lei n'
8.666/93, pela Contratante.

ll. As decisôes e providências quê ultrapessarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para â adoção

das medidas convenienles a Administração

lll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação

ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida

a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇôes, segundo a gravidade da

falta cometida:

ll - advertência escrita: quando se tratar de rnfração leve, a juízo da fiscalização, no caso

de descumprimento das obrigaçóes 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;

lll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com

atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela

continuidade da multa ou pela rescisão , em razâo da inexecução total.

b) 0,06% (seis cenÍésr'mos 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 manutençáo

das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura

do contrato, rescisão contratual por inexecuçâo do contrato - caracterizando-se quando

houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inÍerior a 50%
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias,

estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações

constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

lV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administraçáo, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - 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 perantê 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 DÉCIMA - DA REscIsÃo Do coNTRATo

Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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tTsf
l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisáo, se houver uma das

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.

ll. Constitui 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 paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o desatendimento das determinaçóes regulares da autoridade designada para

acompanhar e Íiscalizar 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 í 993;

f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificaçáo da finalidade ou dâ 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 âutoridade Administrativa a que está subordinado o contratante

e exaradas no processo Administrativo a que se reÍere 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 2í de junho de I 993;

k) 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 tolalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçóes pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado

ao contratado, nesses casos, o direito de optar 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
se.ja normalizada a situaçáo;

m) a não-liberaçáo, 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;

n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.

o) O descumprrmento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

t\
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p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,

a cessão ou transferência, total ou parcial de posição contretuel, bem como a fusão, cisão

ou incorporaçáo, que implique violação da Lei de Licitaçóes ou prejudique a regular

execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, indepêndentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver

sujeita.

CLAÚSULA DÉGIMA SEGUNDA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que sela, para dirimir quaisquer dúvidas ou litigios 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.

CONTRATANTE
Secretário Municipal de Educação

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
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lmperatriz (MA), _ de _ de 2018.
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PREGÃO PRESENCIAL NO 095/20í8-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO Oe CUiApRTMENTO DO rNC. V DOART. 27 DALET
8.666/93

DEcLARAÇÃo

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ/MF sob no
por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)

portador da Carteira de ldentidade no edo
CPFno-'DEcLARA'parafinsdodiSpoStonoinc'Vdoart.27daLei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 quatoze anos, na condiÇão de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

(Observação: êm caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)

Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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rPREGAO PRESENCIAL NO 095/20í8-CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO Oe CtÊttCtl E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE
HABTLTTAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
095/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEp: : 65.900-505, Bairro Juçara
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