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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 048/20í8-CPL
TIPO: II/IENOR PREÇO GLOBAL
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
PROCESSO ADMI N ISTRATIVO i 31.O1.269212017 - SEMUS
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 31 de julho de 2018, às
09h (nove horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

L

A Prefeitura Municrpal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados Portaria No 6285, de 3í de janeiro de 2018, publicada em 03 de fevereiro de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Ler Federal no 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complemenlar no 123, de 14 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n" 147 de 07 de agosto de 2O14,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇões da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

í.

DO OBJETO

.'l . Contratação de empresa especializada para manutenção, instalação,

rccatga, aquisiçâo
de extintores e sinalização de solo e parede, para atender as necessidades da SEMUS e de
suas coordenações: CAPS lll AD - RENASCER, RESIDENCIA TERAPEUTICA, CAPS lJ,
CAPS ilr - GTRASSOL, HMr-Hil, CAF, ATENÇÃO BÁStCA, VtctLANC|A EM SAÚDE, CEM|,
CDII, DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, SAMU, CEREST, VIGILANCIA SANITÁRA, UPA
SÃO JOSE, EQUOTERPIA, CEO.
1

1.2. Valor global estimado para a contratação: R$ 73.839,87 (Setenta e três mil oitocentos
e

tÍinta nove reais e oitenta e sete 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 - Declaração a que alude o ad.27o, V da Lei n.o 8.666/93.

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 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complementar 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 alteraçóes, além das demais disposições legais aplicáveis, que íicam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correráo

à

conta das seguintes

.d,qoÁ.'

orçamentárias:
31.001.10.122.0083.2469
Projeto/Atividade: Gestão F[\ilS -Assessoria de Planejamento de
Projetos e Especiais - SEMUS
3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2933
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 293'1
31 .001 .10.303.0127 .2293
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos dos centros de
especialidades odontológicas - CEO
3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2993
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2992
31 .001 .10.30't .0086.2263
Projeto/Atividade: Provendo Saúde na Atenção Básica - SF/Direção e
Coordenação de Pessoal - Saúde BucaI/NASF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa. 1158
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1156
31.001. 1 0.302.0090.2282
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do SAMU
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1221
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 12í
3í.001. í 0 302.0127 .2284
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos em Atenção
psicossocral. CAPS, ECOTERAPIA.
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 3038
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa.3033
31.00í.í 0 302 0127.2275
Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar - CEMI, CDl, UPA S JOSE
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 3079
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 3076
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Pro.Jeto/Atividade: Ações de Apoio aos Portadores de Doenças

Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1584
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1290
3í.00í. 1 0.304.0094.2515
Projeto/Atividade: Vigilância Sanitária eAmbiental
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2970
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2968
3í .001 .10.302.0127 .2271
Projetos/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do CEREST
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2944
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2941
31.001. 1 0.302.0125.227 4
Projeto/Atividade: Manutençáo das Ativ. e Projetos do HMI e Hl de
lmperatriz
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2975
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2965
31.001. 1 0.305.0094.2495
Projeto/Atividade: Vigilância Epidemiológica em Saúde
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2950
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2948
31 .001 .10.301 .0085.2258
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos do CAF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Tercêiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1139
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1í 37
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5. DA PART|C|PAçÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de 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
Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPe 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 rncluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua altêração dade 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 14712014) para as licitantes que se
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definrdos no inciso ll do caput do artigo 3o da Ler
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementat no 12312006 e sua alteraçáo dada
pela Lei Complementar 14712014, e que alenderem 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 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

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

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdminisÍação Pública Federal,
Estadual ou t\/unicipal, ainda que tal Íato 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 dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do municípro.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
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 a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinêntes ao presentê certame.
6.1 . As licitantes deverão

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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6.1.2. As participantes deverão apresentar tambem ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompenhedo de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capâcidade jurídica.
6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
6.'l .4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial

do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.í.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão sêr apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
paÉe do processo licitatório, por qualquer processo de cópiâ autenticada por cartório
competente, ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessáo de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

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

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituiçáo 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

.1. Pot força da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no 1 1 .488/07, as
Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Portê - EPPS e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
7

os procedimentos a seguir dispostos.

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restriÇão no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1.3:

b)

no momento da oportuna íase 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
Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail:

cplimperatriz@hotmail.com
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pertinentes à regularidade fi scal apresentem alguma restriÇão, bem com
espécie de documento que venha comprovar sua condição de microempres
empresa de pequeno porte;

c)

u

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
seguinte modo:

a)

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

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

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as [t/Es, EPPS ou COOPs remanescêntes, nâ ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas t\/Es, 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

g) A comprovação de

regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno
porte somente será exigida para efeito de contrataÇão, e náo como condição para
participação na licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à
regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por
igual período a critério da administração.

8. DA PROPOSTA DE PREçOS
8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaçóes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n"048/2018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Juçara, lmperatriz/l\ilA - CEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNAOA E NUMERADA)
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos

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

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo L O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo 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
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primerros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.
b.1) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A OESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificaçôes mínimas estabelecidas na PÍoposta dê 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 indirêtos, 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.

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÂO EI\iI PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREçO TMPRESSA.

E)

9. DA ACETTAÇÃO
9. í .

rÁCrrn

Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
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 enÍega da mesma.

9.3. Os extintores de incêndio deverão ser recarregados de acordo com as quantidades,
capacidades e tipos de carga, seguindo toda a Regulamentação Técnica e normas do
INSTITUTO NACIONAL DEMETROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E OUALIDADE INDUSTRIAL

-

INMETRO.
9.3.'1. A execução de manutenção contratado compreende

a execução do serviço

com

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara. ImperatrizMA
CEP: 65.900-505 - E-maii: cplimperatriz@hotmail.com
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fornecimento de peças (monômetro, trava, difusor, punho, gatilho e válvulas) e pintura
e)dintores quando necessário.
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9.4. A garantia dos extintores adquiridos e places, e os serviços de manutenção e recarga
deveráo ser de, no mínimo 12 (doze) meses

9.5. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retrficaçóes de
preços, alteraÇões ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão
consideradas as DroDostas ouê contenham entrelinhas, êmêndas, rasuras ou borróes
9.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.7. O não atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste Edital implicará

na

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

í0. DA HABILITAçÃO
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' 048/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no í 657, Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

à

10.2. Os documentos necessários
habilitação, abaixo reÍacionados, poderão sêr
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 respêctivos prazos dê 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 açóes, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

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

d) Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as âlterações ou da
consolidação respectiva.
Rua Urbano Santos. 1657

- Baino

Juçara,

Impemtri/MA
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'""fl»te) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministerio oa rãffiã

,

(cNPJ).

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipâ|, relativo ao domicílio ou sede do
licitânte, pertinente ao seu remo dê etividede e compatÍvel com o ob.ieto contratual.

g) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

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

j)

Prova de regularidade relatjva ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em
características, quantidades e prazos com o objeio desta licitaçáo, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
m) Apresentar certificado de manutenÇão ê recarga de extintores de incêndio atendendo as
exigências e sendo credenciado junto ao INMETRO.
n) Apresentar Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;

o) Cadastro junto ao Corpo de Bombeiros Militar para realização dos serviços;

p) Balanço Patrimonial e demonstrações contábers do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada â sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

p.1) O Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

p.2) Seráo considerados aceitos como na forma da Lei

o

balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:
p.2.1) 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.
p.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 ê das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do ltcitante.
Rua Urbano Santos, 1657

-

CEP: 65.900-505 - E-mail:

Imperatri/MA
cplimperatriz@hotmail.com
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p.2.3) sociedade criada no exercício em curso

-

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

p.2.4) o balanÇo patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamênte registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

q) Certidão negativa de falência ou recuperaçáo judicial êxpedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.
p) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e dê qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de í4 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edítal.
10.3. 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 filial, 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 maltiz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licrtante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo 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 certidôes 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.

í1. DO PROCEDIMENTO
11.1. No dia, hora e local desrgnados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
11 .1 .1

. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.

í1.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serâo recebidos

pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antês do referido horário.
'11.3. 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
Rua Urbano Santos, 1657

-

Bairro Juçara, Imperatri/MA
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- í1ü) à
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exce.ÇÉSdô
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 alé 10o/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do dêsconto.

.4.2. PodeÉ o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantês visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
11

11.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.
11 .4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçôes definidas no item í í .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 escritas. (Havendo empatê 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 êfeito de
ordenação das propostas.

.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entrê a proposta êscrita de menor preço e o valor estimado para a
1í

contratação.

O

.8.
encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
'11

1í.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.'1 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bêm classificado.
11.8.2. Éncerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor prêço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contêndo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.

0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
1 1 .1

atenda às condições fixadas neste edital.
'11.11. Nas situações previstas nos subitens

11

.7, 11.8 e 11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, Ímperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplinperatriz@hotmail.com
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negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

.12. Verifacado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro luga(
11

sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.
11 . 1 3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.

11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
1

2.1

.

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em consonância com o que

estabelece a legislaçáo pertinente.

12.2. Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiÇões
deste edital, notadamente às especrficaçôes mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.
12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classtficadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei 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. Para fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado

a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.
13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em.ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo tntimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
'13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida

a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.
Rua Urbano Santos,

1657

Bairro Juçara, ImperatrizMA
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í3.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à auto
superior, por intermédio do(â) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminháJo(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
aproveitamento.

'Í3.5. Decididos os recursos

e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridadê competente adjudica e homologa â presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestaçáo imediala e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.
14. DA CONTRATAÇÃO

.

Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitantê(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.
14.1

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 Saúde, para atender à convocação
prevista no item anterior.
14.3. Se o(s) licitante(s) vencedo(es) não apresenta(em) situaçâo 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
associaçáo da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.
1s. DAS OBRTGAÇÕES DO CONTRATADO

15.í. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
prazo fixadono contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos

no
ou

incorreçôes resultantes da execução ou dos materiais empregados;
í5.2. Responsabilizar-se pelos vÍcios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com osarts. 14 e 17 a27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/'1990).
15.3. Responsabilrzar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste
têrmo,inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias
as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidadê à CONTRATANTE;
í 5.4. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestaçãodos serviços;
í5.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condiçãode aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
í 5.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes

e

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, Imperatri/MA
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assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
í5..8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos desua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
í5.9. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente
constar dejustrficativa protocolizada nasEMUS, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) anterior à data prevista para a execução da obrigação;
í5.10. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos de qualquer natureza, que
venham asoÍrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em ruzáo de acidentes
ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem
em seu nome agir;
'15.11. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais
mão-de-obra
para
necessária
fiele total execução dos serviços;
í5.12. Emitir e entregar no Setor de Compras da SEIIIUS, a Nota Fiscal acompanhada
dosdocumentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do objeto
e demais exigidos neste instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via de cada
documento será encaminhada para atestação e pagamento e a outra cópia será devolvida à
contratada com recebimento em cada página;
í5.í3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação,
principalmente no que tange à regularidade das certidôes do INSS, FGTS, Certidão
Conjunta de Debitos Relativos aTributos Federais à Dívida Ativa da Uniáo, Certidão
Estadual, Municipal e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
í5.14. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
í5.15. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no Edital e Termo
de Referência;
í5.í.16. Caso os extintores sejam fornecidos em desacordo com os requisitos
estabelecidos, aCONTRATADA deverá substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou
caso de execução do serviço e/ou entrega de material serem inferiores ao estabelecido pelo
Termo de Referência;

e

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
í 6.1 . Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo comas cláusulas contratuais ê os termos de sua proposta;
í6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro
próprio asfalhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;
í 6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçôes no
curso daexecução dos serviÇos, fixando prazo para a sua correção;
16.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestaçáo do serviço/fornecimento
realizado(s)em ate 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da nota fiscal de acordo
com as condições e preÇos pactuados, desde que devidamente atestadas pelo fiscal do

contrato e acompanhadas dos documentos de regularidade Íiscal;
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, lmperatrizr'MA
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í6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar ta
dasespecificaçôes exigidas.
í6.6. Entregar em sua totalidade os extintores vazios, cabendo a CONTRATADA repor a
cargacompleta do gás conforme as especificações solicitadas pela CONTRATANTE.
í7.

DO PREçO

17.1

O valor estimado do bem conforme pesquisa .efetuada no mercado fora estipulado
em R$ 73.839,87 (setenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete
centavos).
17.2 O preço utilizado como estimativa para a prestação dos serviços fora pesquisa de
mercado de lmperatriz
MA e de cidades vizinhas, haja vista a dificuldade de localizar
empresas que atuam no ramo de atividade.

-

í8.

DA FTSCALTZAçÃO DO CONTRATO

18.1 Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execuçâo de
todos os serviÇos e pelos produtos fornecidos, ao Contratante é reservado o direito de, sem
de qualquer forma rêstringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscafização sobre os serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designados.
18.1.1 Fiscais de contrato: sêrvidorês das Coordenações, designados formalmente, por
meio de Portaria da Contratante, sendo o responsável pela Avaliação da Qualidade da
Contratada utilizando-se de Formulário de Avaliação da Qualidade dos Serviços e
encaminhamento de toda documentação ao Gestor de Contrato. A fiscalização e
acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos por servidor
designado no ato da contratação, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 2'1.06.93.
18.2 A fiscalização de que trata êsta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
açáo ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
'18.3 Poderá em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.
18.4 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre os serviÇos ora contratados não
eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para
com pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
18.5 A CONTRATADA facilitará à Contratante o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados
pelos servidores da Contratante designados para tal fim.
í9. DAS MULTAS, SANçÕES ADMINISTRATIVAS

19.1

E RESCISÃO CONTRATUAL

A multa pela inexecução total ou parcial do ConÍato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei

n' 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco

por centos) do valor total do contrato.
A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n'8.666/93.
19.3 Ocorrerá à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos doArt.78, bem como
os efeitos previstos nos arts. 79 e 80.
20, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, lmperatriz/MA

19.2
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2O.1 O

prazo de vigência da Contratação de empresa especiaiizada para prestação de
serviços de fornecimento do objeto deste Edital é de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado ou aditivado de acordo com o que dispõe a
legislaÇão vigente.

2í. DAGARANTIA
2í.1 A garantia dos extintores adquiridos e placas, e os serviços de manutenção e recarga
deverão ser de, no mínimo, 12 (doze) meses

22. DA RESCTSÃO OO COrurnArO
22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no 8.666/93, de 21tO6193.
22.1 . í . Constituem motivo para rescisão do Contrato:

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

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração.

d) O

desatendimento

das determinações regulares da autoridade designada

para

acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, asstm como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou

a

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.

i) Razóes de interesse público, de alta relevància e amplo conhecimento justificadâs e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviÇos, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execuçáo 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 suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório dê indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito dê optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

1657

Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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l) O atraso superior a 90 (noventa) dras dos pagamentos devidos pela Administ
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 obrigeções até que
seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execuçáo de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais nâturais especifícadas
nos projetos.

n) A oconência 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 subcontrataçáo 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

execução do contrato.
23- DAS D|SPOSTçOES GERATS
23.1 . Após a declaração do vencedor

da licitâção, não havendo maniíestação dos licitantes
quanto à intenção de interposiçâo 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 decisáo quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
23.3. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos
ou supressôes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § ío, da Lei n'
8.666/93.
23.4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitaçâo por razóes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála 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 íísica ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.

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. Decaiá 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.
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, lmperatrizMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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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 ato da
sessão pública.

serâo considerados motivos para desclassificaÇão simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
23. 10. Não

demais licitantes.

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

1

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

junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
23. í 3. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada

23.14. Os autos do respectivo processo administratrvo que origrnou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitação.
23.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

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

2317. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

23.18. O prazo de execução dos serviços em caso de ocorrência de sinistro ou acidente é
de no máximo 3o(trinta) dias;
23.19. O Senhor Secretário l\Iunicipal de Saúde - SEMUS/Imperatriz-MA, poderá revogar a
licitaçáo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por rlegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante
publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n'8.666/93).
23.20 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657,
Juçara - lmperatriz - MA.

-

lmperatriz (MA), 12 de julho de 2018

de Sousa Leal
ShamaÍa Go
Pregoeira

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, Ímperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL N" 048/20í8-CPL

ANEXO

i3
rlffL..,

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

_de

201 8.

Prezados Senhores,

Rua_,

(empresa),
ho

_,

neste ato representada por

com sede na cidade

_,
inscrita no CNPJ/MF sob o número_,

_,

de

na

portador do CPF no

e

RGno-,abaixoassinado,propõeaSecretariaMunicipaldeSaúde'oSpreçoS
infra discriminados, Contratação de empresa especialízada na prestação de serviÇos de
contratação de empresa especializada para manutenção, instalação, tecarga, aquisição de
extintores e sinalização de solo e parede, para atender as Necessidades da SEMUS e de
suas coordenações: CAPS lll AD - RENASCER, RESIDENCIA TERAPEUTICA, CAPS lJ,
CAPS III - GIRASSOL, HMI-HII, CAF, ATENÇÃO BÁSICA, VIGILANCIA EM SAÚDE, CEMI,
CDII, DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, SAMU, CEREST, VIGILANCIA SANITÁRIA, UPA
SÃO JOSE, EQUOTERPIA, CEO, conforme especificações em anexo, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL no 048/20í 8-CPL:

a)

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

b)

Os extintores de rncêndio deverão ser recarregados de acordo com as quantidades,
capacidades e tipos de carga, seguindo toda a Regulamentação Técnica e normas
dO INSTITUTO NACIONAL DEMETROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E OUALIDADE
INDUSTRIAL - INMETRO

c) A

garantia dos extintores adquiridos e placas, e os serviços dê manutenção e
recarga deverão ser de, no mínrmo í2 (doze) meses;

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

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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TERMO OE REFERENCIA

í.

o

OBJETO

'!.í.

O objeto do presente brmo de

rebÉnda é a conhtação de empresa especidizada para

manutençfo, instalaçã0, recarga, aquisiçâo de extintores e sinalização de solo e parede, para
atender as Necessidades da SEilUS e de suac coodenaçõea: CAPS lll AD - RENASCER,
RESTDENCTA TERAPEUTICÀ CAPS tJ, CAPS ln - G|RASSOL, HMl.Hll, CAF, ATENçÂo
BÁsrcA, VIGILAI{GIA EM SAÚDE, CETI, CDII, DST,AID§ E HEPATITES VIRAIS, SAMU,
CEREST, VIGII.AIICIA SAN|TÁRh, UPA §ÃO JOSÉ, EQUOTERPIA, CEO.

2. JUSTIFICATIVA
2.1, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS é composta porórgãos, setores e
coordenaÉes, nas quais devem estar plenamente em funcionamento dentro das normas
técnicas em vigor do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, além disso, essa

aquisi@s

e

manulen@es resguardam

as

unidades

de

possíveis acidentes que

evenfualmente vierem a oconer. A inspeção é periSdica, efefuada por pessoal habilitado com

a

finalidade de veriflcar se os equipamentos permanecem em mndiçoes originais de

operação, preservando assim todas as coordenações em evenfual caso de incêndio.
3 - Dos OBJETos,

Esrecrrrclçôrs

e QuAlrTroADES.

3.1

Os objetos, especifica@s e quanüdade est lo claramente descritos na planilha
constante no Anexo I deste Termo de Referência.

4.0A

HAB|LÍÍAçÃo

4.1

Para se habilitar ao pÍocesso a pessoa jurídica deverá apresentar os
documenlos relacionados nos incisos e parágrafo dos arts. 27,28,29,30 e 31 da Lei n0
8.666/93.

5, oBRTGAçÔES DAS PARTES
5.í. Obdgaçôes da contratada:

5,í.í.

Reparar, conigir, remover ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixadono contrato, os serviços efefuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

inconeÉes resultantes da execuÉo ou dos materiais empregados;

5,í,2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos deconentes da execução do objeto, de acordo
com osarls. 14 e 17 a27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei

no

8.078/1990).

5.í,3. Responsabilizar-se por todas as despesas deconentes da contrataçâo do objeto deste
termo,inclusive locomoçfu, seguro

de

acidentes, obrigapes trabalhistas, sociais,

M

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência
não transÍere responsabilidade à CONTRATANTE;

Av. Dorgival Pinhelro de Sousa, no 47 - Cêntro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 lFax: (99) 3524-9872
imnêrãtriz.mA.Oov.bT
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5.í.4. Relatar à CONTRATANTE toda e qua(uer inegularidade verificada no oecl

c

g

at

I

prestaçâodos serviços;

\&

5.1,5. Náo permitir a utilizaçãb de qualquer úabalho do menor de dezesseis anos,
condiçâode aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a uÍlizaçâo do
do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

5.1.ô. Manter duranle toda a vigência do contato, em compatibilidade com as obdgaçoes
assumidas,todas as condiSes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.7. Guardarsigilo sobre todas as infurmações obtidas em deconência do cumprimento do

confato;

5.í,8, Arcar mm

o

ônus deconente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos desua propsta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua

propsta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitaçfu;
5.1.9. Qualquer atraso na execuÉo das obriga@s assumidas deverá obrigatoriamente
constar dejusüfcativa protocolizada naSEMUS, dirigida ao Íiscal do conkato, no

przo de 24h

(vinte e quatro horas) anterior à data prevista para a execução da obrigação;

5.1.10. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos de qualquer natureza, que
venham asofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razár de acidentes ou
de ação, ou de omissã0, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em
seu nome agir;

5.1.11. Fomecer equipamentos, instalaçoes, fenamentas, materiais

e

mão{eobra

necessária para fiele total execuçfu dos serviços;

5.1.12. Emitir

e entregar no Setor de Compras da SEMUS, a Nota Fiscal

acompanhada

dosdocumentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do objeto

e

demais exigirlos nesle instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via de cada

documento será encaminhada para atestaçár e pagamento e a outra

ópia

será devolvida à

contratada com recebimenlo em cada página;

5,1,13. Manter, durante toda

a

execuÉo do Contrato, em compatibilidade com

as

obriga@sassumidas, todas as condi@s de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
principalmente no que

de Débitos

tanç

à regularidade das certidÕes do INSS, FGTS, Certidão Conjunta

Relativos aTributos Federais

à

Dívida Ativa da Unitu, Gertidtu Estadual,

Municipal e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.í.ítl,

@

Fomecer o objeto licitado, no pÍeço, prazo e forma estipulados na proposta;

Av. Dorgival Pinhêlro de Sousa, no 47 - centro, CEP 65903-270 - tmperdtriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 I Faxi (99) 3524-9872
slte: www.imperatriz.ma.qov.br
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5.í.í5. Fomecero obieto de boa qualidade, denúo dos padrões exigidos

qg-

neste Termo

l*,1n

\q]

Referência;

5.1.í6. Caso os exlintores sejam íomecidos em desacordo com os requisitos gslât
aCONTRATADA deverá substituí-los no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis ou caso de
do seÍviÇo e/ou entrega de material serem infeíores ao estabelecido pelo Termo de
Referência;
5.2. Obdgaçôer da

Conffiante:

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela CONTRATADA, de
acordo omas dáusulas mntraluais e os termos de sua pÍoposta;
5,2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anohndo em registro proprio

asfalhas detectadas, indicando dia, mês

e

ano, bem como

o

nome dos empregados

evenfualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competênte para
as providências cabíveis;
5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrilo da oconência de eventuais imperfeiçoes no curso
daexecução dos servips, Íixando prazo para a sua coneção;

5.2.4. Pagar à CONTRATADA

o

valor resultante da prestaçáo do serviço/bmecimento

realizado(s)em até 30 (trinta) dias contados da data do recebirnento da nota fiscal de acordo

com as condi@es e preços pactuados, desde que devidamente atestadas pelo Íiscal do
contrato e acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal;

5.2.5, Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar fora
dasespecifi

ca@s exigidas.

5.2.6, Entregar em sua totalidade os eíintores vazjos, cabendo a CONTRATADA repor a
cargacompleta do gás conforme as especificaçoes solicitadas pela CONTRATANTE.

ô.

RECEBTiTENTo, ACETTAçÁo DOS PRoDUToS E EXECUçÃo D0 SERV|Ço.

6,í. Os extintores de
capacidades

incêndio dêverão ser recanegados de acordo com as quantidades,

etips de carga,

seguindo

hda a

|NST|TUTO NACToNAL DEMETROLOGTA,

Regulamentação Técnica

NoRilAilZAçÃo

e

normas do

E QUALTDADE TNDUSTRTAL

-INIÚETRO;

6,2, A execução de manutenção contratado compreende a execuÉo do serviço com
fomecimento depeças (monômetro, trava, difusor, punho, gatilho e válvulas) e pintura dos
extintores quando necessário.

M

6.3. A manutenção segundo A NBR í2962 de 02í998;

&
Av. Doíglval Plnheiro dê Sousâ, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperamz (MA)
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Nlveis de
Manutencáo

êo

r$

SiÍuações

- LacrB(s) violado(s) ou vencido(s).

I
1ou 2

íou 3

- Quadro de instrucões ileoíveis ou inexistente
- lnexistência de a§um componente

- Validade da carqa de êspuma quÍmica e carqa lÍquida

- Mangueira de descârga apresentando danos, deformaÉo ou
rêssecamento.

- Extintor parcial ou totrlmênte descarregado
- Mengotinho, manguêira de descaÍga ou bocal de descaÍga, quando
houver, apresentado enfupimento q_ue nâo seja possível reparar na

I

inspeÉo.
- Debito nos sisbmas de rodaoem. trânsDorte ou acionamento.
- Conosâo no recipienE e/ou em partes que possam ser submêüdas á
pressâo momentânea ou estejam submeúdes á pressáo pêrmanente eJou
em partes eíemâs contêndo mecânismo ou sisbma de acionamento
mecánico.
- Data do último ensaio hidrostáüco igual ou superior a cinco anos.
- lnexistência ou ilegelidade das grevações originais de fabriceçáo ou do
úttimo ensaio hidrosÉtico.
6.4. A reürada ou en[ega dos extintores deverâo oconer dentro do horário prÉestabelecido
pelaSEMUS e suas Coordena@s, em hoÉrio de funcionamento das mesmas.
6.5. Os extintores que por ventura não tiverem condi@ de serem recanegados, deverão
serdevolvidos mm os respecüvos laudos explicando os motivos pelo qual não poderão ser
recanegados.

6.6. 0s extintores deverão ser retiÍados, de acordo com as determinaSes das normas em
vigor do0orpo de Bombeircs Militar do Estado do MaÍanhâo, no pÍ.vo maximo de í5 (dias)
conidos, contados do recebimento do Pedido ao Fomecedor - PAF.

6,7. 0s eúntores que foÍem submetidos aos serviços de recaça deverã0, durante toda
garantia doserviç0, apresentar obrigatoriamente selo de inspeção tecnica impermeável.
6.8. O prazo pam que os extintores que se submeterem aos serviços seiam refeitos, nos
casos deexlintoÍes entregues em desconÍormidade mm as especifica@s dos servÍços ou
que apresentem defeitos será de 05 (cinco)dias úteis, mntados da notificação.
6.9. 0s extintores serão recolhidos pela CONTRATADA após aviso pÉvio a coordenaçe)
detenlora do eíinto para realizagâo dos servips,
realizados

6.í0.

0

a

reinstalação dos extintores serâo

pla equipe daCONTRATADA.
transprb dos extintores tanlo para reürada quanto para enfega será

de
responsabilidadeda empresa mnhatada respnsável pelo serviço de manutsnÉo e recaÍga.
6.íí. Materiais empÍêgados na execução dos serviços de rianutenção e recarga deverão ser
deprimeira qualidde garantindo assim a durabilidade do equipamento.

6.íí.'t.

Serviço de manutenção e recarga onsiste:

1.

2.

NBR 1?§62de0211 998 - lneDecáo. manúencão e
em extintores de
incêndiofixam as condiçoes minimas exigíveis para inspeçã0, manutençâo e
recarya em extinbres de incêndio. Define a inspeção como o exame periodio,
efefuado por pessoal habilitado, que se realiza no extintor de incêndio, com a
finalidade de verifcar se este permanece em condi@es originais de operaçã0.
A manutenção é o serviÇo eÍefuado no extinbr de inoêndio, com a finalidade de
manter suas condiçoes originais de oper4ão, após sua utilização ou quando
requerido por uma inspeção.

Av. Dorgival Plnhelro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3s24-9872 I Faxt (99) 3524-9872
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3.

recarga ó a reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor
expelente e os compnentes orig inais são aqueles que formam o extintor Çomo
originalrente fabricado ou que são reconhecidamente fabricados pelo fabriiante

NO

do eíintor,

4.

A manuten@ de segundo nível consistê em: desmontagem completa do
verificaçâo da carga; limpeza de todos os componentes; controle de rosca visual,
sendo rejeitadas as que apÍesenlaÍem crista danificada, falhas de filetes e franos

desgastados; verificação das partes inbma e extemas, quanto à existência de
danos ou corosâo; subslitni@ de compnentes, quando necessária, por outro§
originais; regulagem das válvulas de aliüo e/ou reguladora de pressão, quando
houver; verficaçáo do indldor de pressão; fixação dos componentes roscados
(exceto roscas cônicas) com toque recomendado pelo fabricante, no mínimo para
as válvulas de descarga, bujão de segurança e tampa; pintura conforme o padrão

estabelecido na t{BR

7í$i

0{876) de 06/1995{oreopara sesurancaqueíxa
cores que devem ser usadas para prevençáo de acidentes,empregadas pana
identiÍicar e advertir contra riscos, e colocação do quadro de instru$es, quando
necessário; verificação da existência de vazamento; colocaçáo do lacre,
identr'ficando o executor; exame visual dos componentes de materiais plásÍms,
com o auxllio de lupa com aumento de pelo menos 2,5 vezes, os quais não
podem apresentar rachadunas ou fissuras.

6.í2. A empresa deveÉ prestar os serviços do objeto deste Termo de Referência em
conÍormidadecom a legislação e normas reguladoras em vigor.

6.í3. 0s seMços deverão ser realizadm por êmpÍesa especializada e os acessórios derrerâ:
seroriginais, quando for o caso com selo do INMETRO, atendendo as necesirJades de cada
de extintor, obedecendo a rigorosos conholes de qualidade, mantendo perfeito
funcionamenlo com as demais peças e acessórios que integram os mesmos.

tip

6.í4. As despesas de frete/embalagem deverâo estar indusas no prcço proposto e

em

hiptesealguma poderão ser descartados quando da emissão da Nota Fiscal.
ô.í5. Assumh inteira respnsabilidade quanto à garanüa e qualidade dos extintores em
aquisição,reservando a CONTRATANTE o direito de recusá-los caso não satisÍaça aos
padrões dlqualidade do produto fomecido;
6.16. O alite do objeto pela SEMUS e suas Coorden@es não exclui a respnsabilidade
civil da CONTRATADA, porvíci<» de quantidade, qualljade ou técnico dos produb, ou por
desacordo com as especifica@s estabelecidas neste Termo de Referência.
6.í7. lndependentemente da aceitação do objeto, a empíesa fomecedora deverá garanth a
qualidadedos produtos fomecidos pelo prazo da garantia, obrigandese a substituir a suas
expensas aquele que apresentar deêito aparente ou ocullo, pelo prazo de 15 dias conidos.
6.í8. A CONTRATADA deverá agendar com oscoordenadores dascoordenaÉes nas quais o
serviço será prestado,os dias e horários que esüverem convenientes para realizaçáo dos
serviços.

6.í9.0s

serviços, em

üa de regra, deverão ser realizados de segunda a sexta{eira

no

horário de funcionamento das coordenaÉes.
7. QUALTFTCAçÃo TÉCNICA

7.1. Comprovar através de, no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, ter a
empresaexecutado o obieto destê edital. Este documento deverá ser emitido, em papel
timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida;

Av. Dorglval Phhelro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 I Fax: (99) 352a-9872
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7.2. Apresentar cerlificado de manutênção e ÍecaÍge de extintores de incêndio atendendo
aexigências e sendo oedenciado junb ao INMETRO.

trSY
Ítl

7.3. Apresentar alvará de Funcionamenh emitido pela Prefeitura Municipal;
7,t1. Ter Cadastro lunto ao Corpo de Bombeios Militar para realização dos seÍviços;

t

I

oi

(,

f)

8. GARANTIA
8,Í. A garantia dos eíintores

adquiridos e placas, e os serviços de manutençâo e recarga
deverár serde, no mínimo, 12 (doze) meses.

I - Do PR^zo DE V cÊilcrA oo Co[ÍRÂTo
9.1 O prazo de vigência da Contataçãr de empresa especializada para prestação de
serviços de fomecimento do objeto deste Termo de RefeÉncia é de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do contrato, podendo ser pronogado ou aditivado de acodo mm o que
disfloe a legislação vigente.

í0.

DA FTSCAUZAçÃO OO

COmUTO

í0.1 Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os seÍviços e pelos produtos fomecidos, ao Contratante é reservado o direito de, sem de
qualquer forma restringir

a

plenifude

desa

responsabilidade, exercer

a mais ampla e

completa fiscalizaçfu sobre os serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designados.

10.1.1

Fiscais de mntrato: servidores das Coordena@s, designados brmalmente,

pr

meio de Portaria da Contratante, sendo o respnsável pela Avaliaçâo da Qualidade da

Confatada utilizandose
encaminhamento

de

de toda

Formulário

documentação

de Avaliação da Qualidade dos Serviços

e

ao Gestor de Contrato. A fiscalização e

acompanhamento da execuçáo do contralo, na forma integral, seÉo feitos por
servidor designado no ato da contratação, que anotaráo em registro próprio

todas as oconências, determinando o que for necessário à regularização das

faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93

í0.2A fiscalização de que trata esta cláusula nár exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaiquer de seus empregados ou prepostos.
10.3 PodeÉ em casos especificos, ser realizada auditoria especializada.

10.4A fiscalizaçao exercida pela CONTRATANTE, sobre os serviços ora mntratados não
eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade p€rante a CONTRATANTE ou para
com pacientês e terceircs, deconenles de culpa ou dolo na execução do contralo.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 I Faxi (99) 3524-9877
.--ü,4
site: www.lmperatriz.ma.gov.br

PRtf€rn â^ oa

}NDENÂIRIZ

N

N"
§
ESÍADO DO XARANHÃO
muNtclPto DE rlrPERATRtz
sECRETARIA tuNtctPAL ol saúoelsus
10.54 CONTRATADA facilitaÉ à Conbatante o acompanhamento

F

út
,,§

e a fiscalização

permanente dos serviços e pÍestará todos os esclarecimentos que lhe Íorem solicitados pelos

i\ lo

h

servidores da Contatante designados para tal fim.

I
\Àt
lí - Do PREço
11.1 O valor êstimado do bem conforme pesquisa êfetueda no mercado TOra

(sM fu

e
mil oitocentos e tiná e nove rcais e
estipulado em RS 73.&1987
orÍsírá € sêÍg cerrúrvosr.
O preço utilizado como êstimativa para a prestação dos seÍviços fora
pesquisa dê mêÍcado
lmperalriz
ÍtlA e de cidades úzinhas, haja vista a
dificuldade de localizer empresas que atuam no ramo de atividade.

1'1.2

ê

-

llltt'*o"rl[fffir.*nto a ser adotado deverá ser o de MENoR pREÇo
GLOBAL.
1

3

- Dm llulms, Smçôes AonnsrRATMAS

13.1

E

REsc§,{o CoilTRATUAL

A multa pela inexecuçâo total ou parcial do Conhab preüsta nos Aí. 86 e 87 da Lei n"

8.66683, fixase em 5% (cinco por centos) do valor total do ontrato.

13.2A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou ahaso injustificado fica sujeita a
aplicaçáo das sanges administativas preüstas nos arb. 86 a 88 da Lei

n' 8.666t!3.

í3.3Ocorrcrá à Íescisão mntrafual nos casos pÍeústos nos incisos do Art. 78, bem mmo os
efeitos previstos nos arb. 79 e 80.

í4- Dor4Ão OnqrerrÂru,1
31.001. I 0.Í22.0083.2469

Projeto/Ativk ade: Gestão FMS - Assessoria de.Planejamento de
Projetos e Especiais - SEMUS
3.3.90.39 - Outros serviço3 de torceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:2933
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despeea: 293'l
31 .00í .10.303.0127 .2293
Projeto/Atividade: ManutenÉo des etMdedes e Projetos dos centros de
êspêciâlidad$ odontologicas - CEO
3.3.90.39 - Oúros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2993
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2992
3í.001. r0.301.0086.2263
Proje{o/AtMdade: Provendo Saúde na Atençâo Básica - SF/Direçáo e
CoordeneçÉo dê Pessoal - Saúde BucaU|,lASF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica.
Despesa: 1 í58
3.3.90.30 - Máerial dê Consumo
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9A72 / Fax: (99) 3524-9872

site: wvíw, imperatriz. ma.gov. br

Fonte

u

Fonte:

u

Fonte:
04

N
PE

gÍue

oa

-,§J
}UPERATRIZ

,v

ã
*
EsrADo oo manlxxÂo
uultcÍpro DE ttPERATRIZ
SEcRETARtA tuNrctpAL ol saúoelsus
Despesa:

1

í 56

31.001. 1 0.302.OO90.22E2

142

/

N

Projeto/Atividade: Manutençáo das Atividades e Projetos do SAMU
3.3.90.39- Oúros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 122í
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: í219
31.001. 10.302.0127.22U'
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos em Atençáo
psicossocial. CAPS, ECOTERAPIA.
3.3.90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 3038
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 3033
31.001. 10.302.0127 .227 5 z
Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar - CEMI, CDl, UPA S, JOSÉ
3.3.90.39 - Ouhos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 3079
3.3.90.30 - Material de Consumo
Dqpcsa 3076
31. 00 1 .'t

i
I

(t'
!-g-

Fo ntá
04

c,

lrtL
L

Fonte
04

Fonte
04

0.305.0094.2302./

Projeto/Atividade: Açôes de Apoio aos Portadores de Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: '1584
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1290
31.001. í 0.3M.0094.2515 z
Projeto/Atividade: Vigilância Sanitária e Ambiental
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2970
3.3.90.30 - Material de Consumo
Des
: 2968
31 001.10.302.0127.2271
Projêtos/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do CEREST
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2944
3.3.90.30 - Material de Consumo
Des
:2941

Fonte
04

Fonte:
04

/

3í.001.10.302.0125.2274

Fonte:
04

J

Projeto/Atividade: Manutenção das Ativ. e Projetos do HMI e Hl de
lmperatriz
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2975
3.3.90.30 - Material de Consumo
a: 2965
31.001 í0.305.0094.2495
Projeto/Atividade: Vigilância Epidemiologica em Saúde
3.3.90.39 - Outros SeÍviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2950
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2948
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31.001. 1 0.301.0085.2258
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos do CAF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dêspesâ: 1139
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: I 137
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DAs DrspostçóEs GERATS

15.1

0

Senhor Secretário Municipal de Saúde

licitação

pr

razoes

- SEMUS/lmperatriz-MA,

poderá revogar a

de interesse público deconente de fato superveniente

devidamente

comprovado ou anulâla por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante
publicaçãr na lmprensa Oficial (arh. 49 e 59 da Lei
15.2 Quaisquer esclarecimenlos

n0 8.666/93).

que se fapm necesúrio, poderão ser prestados

pela

Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Rafael Ribeiro de Almeida
600,

-

São Salvador

-

lmperatriz

-

MA. Processo

n0

31.01.26922017

lmperatriz

-

-

n0

SEMUS.

Ma, 24 de novembro de 2017

DESPACHO:
AUTORIZO NA FORTIA DA LEI

tmperattz
Ih,is A

drx

- t{À

9!ll!-d?

TISTA F I RÍIt t{0
Secretário Municipal de Saúde

ALAIR
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ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_d

e

de 2018

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL

O

NO

048/2018.CP1.

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.
é designado para representar nossa empresa na
Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnaçôes, receber notificação, tomar ciência de decrsõês, assinar propostas e rubricar

_,

documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiçáo de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Lêgal
(Com firma reconhecida em cartório)

6"
- Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-nrail: cplimperatriz@hotmail.conr

Rua Urbano Santos. 1657
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ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

NO

/20r8 - sEMUS

CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENçÃO, INSTALAçÂO, RECARGA,
AOUTSTÇÃO DE EXTTNTORES E STNALTZAÇÃO
DE SOLO E PAREDE, PARA ATENDER AS
DE SUAS
NECESSIDADES DA SEMUS
CAPS
III
AD
RENASCER,
COORDENAçÕES:
RESIDENCIA TERAPEUTICA, CAPS IJ, CAPS III
GIRASSOL, HMI.HII, CAF, ATENçÃO BÁSICA,
VIGILANCIA EM SAÚDE, CEMI, CDII, DST/AIDS E

E

-

HEPATITES VIRAIS,

SAMU,

CEREST,

VIGILANCIA SANITÁRIA, UPA SÃO JOSÉ,
EQUOTERPIA, CEO. QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNIGíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
NA FORMAABAIXO

dias do mês de _
do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO OE
_
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.158.455/000 í -16, localizada na Rua Rui Barbosa, no 20'1,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,
brasileiro(a), agente político, poúador do RG no
SSP/MA e do CPF/MF no
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a
emprêsa
estabelecida na
, CNPJ/MF n.o
portador
do RG no
, neste ato, representada pelo, Sr
e do CPF/MF no
doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n.o 31.01.2692120'17- SEMUS 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 dejunho de 1993, mediante as cláusulas
e condiÇões seguintes:
Ao(s)

CLÁUSULA PRIÍ',EIRA. Do oBJETo

l.

Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada para manutenção,
instalação, recarga, aquisição de extintores e sinalização de solo e parede, para atender
as Necessidades da SEMUS e de suas coordenações: CAPS lll AD - RENASCER,
RESIDENCIA TERAPEUTICA, CAPS IJ, CAPS III - GIRASSOL, HMI-HII, CAF, ATEN.
çÃo BÁsrcA, vtcrLANcrA EM SAúDE, cEMr, cDil, Dsr/ArDs E HEPATTTES vrRArs,
SAMU, CEREST, VIGILANCIA SANITÁRIA, UPA SÃO JOSE, EQUOTERPIA, CEO.

(\
Rua Urbano Santos, 1657

-

Baino Juçara, lmperatriz/MA

CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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SeGUNDA - DAS oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado no contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
il
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os arts. 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/1990);
ilt
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto do
Edital, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência náo transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestaçáodos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condiçãode aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas na licitação;
vil Guardar sigilo sobre todas as informaçóes obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
VIII Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
IX,
Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente
constar de justificativa protocolizada na SEMUS, dirigida ao fiscal do contrato, no
prazo de 24h (vinte e quatro horas) anterior à data prevista para a exêcução da
obrigação;
X
Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos de qualquer natureza, que
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em ezáo de
acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;
XI
Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessária
para fiel e total execução dos seriços;
xil Emitir e entregar no Setor de Compras da SEMUS, a Nota Fiscal acompanhada dos
documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do
objeto e demais exigidos neste instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via
de cada documento será encaminhada para atestação e pagamento e a outra cópia
será devolvida à contratada com recebimento em cada página;
xlil Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidadê com as obrigações
assumidas, todas as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
principalmente no que tange à regularidade das certidóes do INSS, FGTS, Certidâo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida Ativa da União, Certidão
Estadual, Municipal e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
XIV Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
XV. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no Termo de
Referência e Edital

- Bairro Juçara, lmperatrizlMA
CEP: 65.900-505 - E-rnail: cplimperatriz@hotmail.com

Rua Urbano Santos. 1657
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XVl, Caso os extintores sejam fornecidos em desacordo com os requisitos estabelecidos, a
CONTRATADA deverá substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou caso de
execução do serviço e/ou entrega de material serêm inferiores ao estabelecido pelo
Termo de Referência e Edital;
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

l.
ll.
lll.
lV.

V.
Vl.

Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçóes no
curso da execução dos serviÇos, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço/fornecimento
realizado(s)em até 30 (trinta) dias contados da data do recêbimento da nota fiscal de
acordo com as condições e preços pactuados, desde que devidamente atestadas pelo
fiscal do contrato e acompanhadas
dos documentos de regularidade fiscal;
Rejeitãr, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar fora
das especificações exigidas;
Entregar em sua totalidade os extrntores vazios, cabendo a CONTRATADA repor a
carga completa do gás conforme as especificações solicitadas pela CONTRATANTE.

cLÁusuLA QUARTA-

l.

ll.

lll.
lV.
V.

DA

FtscALtzAçÃo Do coNTRATo

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços e pelos produtos fornecidos, ao Contratante é reservado o direito de,
sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizaçáo sobre os serviÇos, por meio do Gestor e Fiscal ora
designados;
Fiscais de contrato. servidores das Coordenaçôes, designados formalmente, por meio
de Portaria da Contratante, sendo o responsável pela Avaliação da Qualidade da
Contratada utilizando-se de Formulário de Avâliação da Qualidade dos Serviços e
encaminhamento de toda documentação ao Gestor de Contrato. A fiscalização e
acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos por servidor
designado no ato da contratação, que anotarão em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93;
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos;
Poderá em casos específicos, ser realizada auditoria especializada;
A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre os serviços ora contratados não
eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, ImperatÍi/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ou para com pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuçã o

o

contrato;

CONTRATADA facilitará à Contratante o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem

solicitados pelos servidores da Contratante designados para tal fim.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O valor estimado do bem conforme pesquisa efetuada no mercado fora estipulado em
R$73.839,87 (setenta e três mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete
centavos).
O preço utilizado como estimativa para a prestação dos serviços fora pesquisa de
mercado de lmperatriz - MA e de cidades vizinhas. haja vista a dificuldade de localizar
empresas que atuam no ramo de atividade.

l.
ll

CLÁUSULA SEXTA

DAS MULTAS, SANçOES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO

CONTRATUAL

il

il

A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n"
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valor total do contrato;
A CONTRATADA pela inexecução parciai ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n" 8.666/93.;
Ocorrerá à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como
os efeitos previstos nos arts. 79 e 80.

CLÁUSULA SÉIMA - DO PAGAMENTO
O valor do presente contrato e de R$.............

l.
ll.
lll.

lV.

(

.)

O pagamento será efetuado a prestadora dos serviços/fornecimento, por meio

de
transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos
mesmos, com apresentaçáo das notas Íiscais devidamente certificada pelo Agente
Público competente;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestaçáo do serviço/fornecimento
realizado(s)em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da nota fiscal de
acordo com as condições e preços pactuados, desde que devidamente atestadas pelo
fiscal do contrato e acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal;
Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual,
Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Debito - CND), com o
FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;
A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do náo
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de
qualquer outra causa que esta deu azo.

Rua Urbano Santos" 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-maii: cplimperatriz@hotmail.com
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CLÁUSULA OITAVA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
31.Oo't.10.122.0083.2469
Projeto/Atividade: Gestão FMS - Assessoria de Planejamento de
Projetos e Especiais - SEt\rUS
3.3.90.39 - Outros serviços de tercêiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2933
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2931
31.00'1. 1 0.303.0 127.2293
Projeto/Atividade: ManutenÇão das atividades e Projetos dos centros de
especialidades odontológicas - CEO
3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2993
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa. 2992
31 001 10.30'1.0086.2263
Projeto/Atividade: Provendo Saúde na Atenção Básica - SF/Direção e
Coordenação de Pessoal - Saúde BucaI/NASF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: í 158
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: '11 56
31 00't. 1 0.302.0090.2282
Pro.ieto/Atividade: ManutênÇão das Atividades e Projetos do SAMU
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1221
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1219
31 .001 .10.302.0127 .22U
Projeto/Atividade: Manutençâo das atividades e Projetos em Atenção
psicossocial. CAPS, ECOTERAPIA.
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 3038
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 3033
3't .001 .'1 0.302.0 127.227 5
Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar - CEMI, CDl, UPA S. JOSE
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:3079
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 3076
31.001. 1 0 305.0094.2302
Projeto/Atividade: Ações de Apoio aos Portadores de Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçam, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperaÍiz@hotmail.com
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Despesa: 1584
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1290
3í.001.10.304.0094.2515
Projeto/Atividade: Vigilância Sanitária e Ambiental
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2970
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2968
3í .001 .10.302.0127 .2271
Projetos/Atividade: Manutençâo das Atividadês e Projetos do CEREST
3.3.90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2944
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa.294í
31.001. 1 0.302.0 125.227 4
Projeto/Atividade: Manutenção das Ativ. e Projetos do HMI e Hl de
lmperatriz
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2975
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2965
31 001.1 0.305.0094.2495
Projeto/Atividade: Vigilância Epidemiológica em Saúde
3.3.90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2950
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 2948
31 .001 .10.301 .0085.2258
Projeto/Atividade: Manutenção das atividades e Projetos do CAF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1139
3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesa: 1137

i
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04
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CLAUSULA NONA- DO PRAZO DE UGÊNCA DO CONTRATO

O prazo de vigência da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de fornecimento do objeto deste Edital é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado ou aditivado de acordo com o que dispõe a legislação
vigente.

CLAUSULA DÉCIMA

-

DA GARANTIA

A garantia dos extintores adquiridos e placas, e os serviços de manutenção e recarga
deverão ser de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

(.,

J-c
4ü

ESTADO DO MARANHÁO

di*

PREtr'EITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

.

ri
lQl)

DA RESCISÃO DO CONTRATO

l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106/93.

ll. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração.

d) O

desatendimento

das determinações regulares da autoridade designada

para

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

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou

a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de '1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

'Í20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmênte imprevistas desmobilizações e mobilizações 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
seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execuçáo de

serviços, 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
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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 ob.jeto, a associação do contratado com outrem,

a

cessáo ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como

a

fusão

execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

l. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos de qualquer natureza, que venham

a

sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação,
ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

ll. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados

por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art.

í4 da Lei

8.078/90.

CLÁUSULA DECIMATERCEIRA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperaÍiz (MA), com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execuÇão deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entrê 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.

lmperatriz (MA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
CPF/MF

CPF/MF

Rua [Jrbano Santos,

1657 Bairro
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PREGÃO PRESENCIAL N' 048/2018.CPL
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome

Empresa)_,
por intermédio do seu

da

inscrito

rêpresentante

no CNPJ/MF sob no

legal

portador da Carteira de ldentidade

o(a) S(a)
edo

no

CPFno-,DEcLARA'parafinsdodispostonoinc.Vdoart-27daLei
2í

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 náo
emprega menor de dezesseis anos.
no 8.666, de

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar â ressalva acima)
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048/20í8.CPL

ANEXO V

moDELo DE DEcLARAÇÃo oe crÊHcn

E

cuMpRri,rENTo Dos REeursrros DE

HnerLmçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
048/2018-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

_

de 2018.

Representante Legal da Empresa
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