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EDITAL

pnecÃo pRESENctAL

No

064/2018-cpL

ÍlPO: MENOR PREÇO POR ITEM
oRGÃo INTERESSADo: sECRETARTA MUNtctpAL DE DESENVoLVTMENTo
SOCIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30.001.363/20 1 8- SEDES
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17 de jutho de
2018, às 9:00h (nove horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento
legal, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqúente.

A Prefeitura Municipal de lmperatrizJMA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio desrgnados pela Portaria no 19, de 02 de Janeiro de 201 8, publicada em
0410112018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e
julgará a licitação a cima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE
PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 2212007, 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

1.1 Contrataçáo de empresa especializada em prestação de serviço para confecção
de malharia (camisetas com pintura, calças e shorts, bolsas, kit fardamento para
banda e flâmulaicartel), para atender as necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social - SEDES e os Programas do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS.
1 2 Valor Global Estimadopa'aa Contrataçâo R$ 278.424,06 (duzentos e setenta e
orto mrl quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos).
2. DOS ANEXOS

I
b) Anexo ll
c) Anexo lll
d) Anexo lV
e) Anexo V
a) Anexo

. Proposta

de Preços e Termo de Referência;

- Modelo de Carta Credencial:
- Minuta do Contrato:
- Declaração a que alude o ar1.27o, V da Lei n.o 8.666/93;

-

Modelo

de

Declaraçáo dando Ciência

de que Cumpr e tTl

plenamente os Requisitos de Habilitação;
f) Anexo

Vl

- Proposta digitalizada.
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3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal no 02212007 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposiçÕes da Lei no 8.666/93 e respectivas
alteraçÕes, além das demais disposiçÕes legais aplicáveis, que ficam fazendo parte
integrante da mesma, independente de transcrição.
4. DA DOTAÇÃO
4.1 . As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:

das Atividades da SEDES: Dotação orçamentária.
16.001 .08J22.0032.2647', Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros
-

Manutenção

Pessoa Jurídica; Ficha: 1490; Fonte: 001.

Manutenção do

conselho Tutelar: Dotação

orçamentária:
16 001 .08.244.0032.2648, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, Ficha: 1508, Fonte: 001.

-

indice de Gestiio do

SUAS

operacionatização (lGD suAS): Dotação
Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2641, Natureza. 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1507, Fonte: 095.
Índice e Gestão do Programa Bolsa Familia Operacionalização do Programa
Bolsa Familia IGD PBF: Dotação Orçamentária: 30.001 .08.244.0154.2642,
Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha.
1523, Fonte: 095.

Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS: Dotação Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2643, Natureza: 3390.39.9900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1533, Fonte. 0gS.

E Projetos Do Restaurante Popular: Dotação
Orçamentária: 30.001"08.122.0157.2654, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1551, Fonte: 001 .
Manutenção Das Atividades

Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento lntegrat à Família (PAIF)
no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS: Unidade
Orçamentária: 30.001 .08J22.0155.2655, Natureza. 3390.39.0099 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1590, Fonte. 0g5
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. Inrperatl izlMA
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Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
ldosos: Unidade Orçamentária: 30.001.08.241.0155.2657, Natureza: 3390.39.0099
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1790, Fonte: 095.

Manutenção das Atividades

e

Projetos do Banco de Alimentos: Unidade

Orçamentária: 30.001.08.122.0157.2658, Natureza: 3390 39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1564, Fonte: 001.

-

Outros Serviços

Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Criança e Adolescente (SCFV), Unidade Orçamentária: 30.001.08.243.0155.2659,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha.
1654, Fonte: 095.

Manutenção dos Serviços

de Proteção Social Básica para Pessoas

com

no Centro de Referência CRPD: Unidade Orçamentária:
30.001 48.242"0155.2661, Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros Deficiência

Pessoa Jurídica, Ficha: 1809, Fonte: 095.

Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança
Feliz: Unidade Orçamentária: 30.001.08.244.0155.2664, Natureza: 3390.39.0099 -

Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica, Ficha: 1723, Fonte: 095.

Manutenção do Centro de lnclusão Econômica e Social de lmperatriz
Unidade Orçamentária: 30.001.08.334.0155.2666, Natureza. 3390.39.0099
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica, Ficha: 1751, Fonte: 095.

- CIESI:
- Outros

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e
lndividuos (PAEFI) no âmbito do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - GREAS: Unidade Orçamentária: 30.0U.A8.244 0158.2672,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros * Pessoa Jurídica, Ficha:
1615, Fonte: 095.

Manutenção

de Serviços de acolhimento lnstitucional para Grianças e

Adolescentes (Abrigos): Unidade Orçamentária: 30.001.08.243.0159.2674,
l.latureza: 3390.39.0099
1630, Fonte: 095.

-

Outros Servíços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica, Ficha:

Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua no
Âmbito do Centro de Referência Especializado para pessoa em situação de
Rua - Centro Pop: Unidade Orçamentária: 30.001 .A8.244.0158.2675, Natureza:
3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha. 3550, Fonte:

095

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. Inrperatriz/MA
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Manutenção da Gestão das Ações Estratégicas de Combate ao Trabalho
lnfantil Programa de Erradicação do Trabalho lnfantil PETI: Unidade
Orçamentária: 30.001 .08.244.0158.2685, Natureza: 3390.39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 3554, Fonte: 095.

-

Outros Serviços

5. DA PARTTCTPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão, nos termos do artigo 48, inciso l, da

Lei

Complementar 12312006, exclusivamente as Microempresas - ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP que tenham ramo de atividade compatível com o objeto e que
atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao
pregoeiro no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:

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

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração
Pública Municipal ou tenham sido por estes declaradas inidôneas, ainda que tal fato
se dê apos o início do certame;

5.2.3. Que tenham socio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou
dirigente de orgão ou entidade da Administração Pública Municrpal ou vínculo com
qualquer servidor.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consorcios.

5.2.5. Das quais participem, seja a que titulo for, servidor público municipal de
lmperatriz.
5.2.6. Pessoas Fisicas.
5.2.7- Exclusivo para ME e EPP

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licitantes deverão se apresentar junto o(a) pregoeiro(a)por meio de um
representante, portando seu documento de identidade original e devidamente
munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital,
ou procuração que o nomeie a pafticipar deste procedimento licitatorio em nome da
licitattte, respondendo por sua representada, comprovando os necessários
poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar declarações,
desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certiame
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara" Inrperatriz l!íA
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6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de
identidade juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua
capacidade de representar a mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleiçôes de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa
que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus
representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de

6.1

Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

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

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados
ao(a) Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os
quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de copia
autenticada por cartorio competente, ou publicação em orgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2. Caso as Iicitantes não se façam representar durante a sessão de lances
verbais, ou sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos
descrito no item 6.1.
6 3. A 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 enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse
edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.
6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando,
para tal, comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo
representante em tempo hábil.
7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1. Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no 035.0858/07, as
tnicroempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a
estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste p
deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. lmperatriziVlA
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a) as licitantes que se enquadrem

na condição de ME, EPP ou COOfl 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 fase de habilitação, caso a licitante detentora da
melhor proposta seja uma tME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no
respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os
documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição,
bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação
para lVlEs, 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)

NIE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apos o

a

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
habilitatorias;

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

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;

e)

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

0

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

COOP.

i,
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8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8,í. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa as seguintes informaçÕes:
A(a) pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 064/2018-CPL
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
(razáo social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA}
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada ou 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 empresa;

b) conter a descrição detalhada e

especificaçÕes necessárias à identificação,
inclusrve 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. So serão aceitos alé 02
(duas) casas decimais apos a virgula na descrição dos valores. Em caso de
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este ultimo;

b.1) PARA

A

FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS
DEVERA SER UTILIZADA A DESCRTÇÃO DOS trENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNC|A, SOB PENA DE DESCLASSIFTCAÇÃO DA PROPOSTA.

c) atender às especificaçÕes minimas estabelecidas no Termo de Referência (Anexo
l), correspondente ao fornecimento, e estar datada e assinada por pessoa
iuridicamente habilitada pela empresa;

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

E) O ANEXO VI (PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA) DEVERÁ

SER
PREENCHIDO E ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE oU cD. ESI.E ANExo
NÃo suBsTtrut A pRoposrA DE pREÇo |MPRESSA.

e. DA ACETTAÇÃO rÁCrrA
9.1. Os preços apresentados devem
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. Irnperatriz/l\4A
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a) Refletir os de mercado no momento, observado o ptazo

de

fornecimento/execução do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
tnctdentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.
c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

9.2. O pruzo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de entrega da mesma;
9.3. Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado
pela Secretaria para cada pedido (ou de uma única vez);

9.4. Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados

do

recebimento da ordem de Fornecimento;

9.5. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçÕes
de preços, alteraçÕes ou alternativas nas condiçÕes/especificaçÕes estipuladas. Não
serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas,
rasuras ou borrões;
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, observadas
as condiçÕes previstas nos subitens 28.7 e 28.8, implicará na desclassificação do
licitante;

9.8. Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam
omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos
previstos no item 9.2 e 9.3, respectivamente.

10.. DO ATENDIMENTO
10.1. Proceder

à

entrega dos materiais em conformidade com

o quantitativo

solicitado pela secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);
'|.0.2* Ít/lanter inalterados os preços e condiçÕes propostos;

10.3

-

Lançar na nota fiscal as específicaçÕes dos materiais, de modo idêntico

àqueles constantes do objeto do edital;
10.4 - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o fornecimento dos materiais
sem a prévia e expressa anuência da contratante.
Rua Urbano Santos. 165'7 - Bairro Juçara. Irnperatliz,'MA
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11. DA HABTLTTAÇÃO
11"1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,
trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

Ao(a) pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 06412018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razáo social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

í1.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderáo ser
apresentados em original, os quais Íarão parte do processo licitatorio, por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente ou publicação em orgão da
imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleiçÕes de seus administradores. inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes
ou da consolidação respectiva;
b

b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
b.3) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedrdo pelo Orgão competente, quando a atividade assrm o exigir.
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e ContribuiçÕes
Federais e Dívida Ativa);

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante (Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa);
f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede

do

l

ii
l]\
h) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por'
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos

licitante;

encargos sociais instituídos por lei;
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. Imperatriz/l\,tA
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i) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abeftura da
Licitação;

j) Balanço Patrimonial e demonstrações

contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, nos termos do art.1078 do Codigo Civil
tsrasileiro, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta

j1) O Balanço

patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na
Junta Comercial.

j.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial

e

demonstraçÕes contábeis assim apresentados:

j.2.1) sociedades regidas pela Lei

no 6.404176

(sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.

I2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocopia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante ou em outro orgão equivalente; ou
- por fotocopia do Balanço e das DemonstraçÕes Contábeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

j.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

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

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

contratual,

,)

l; Cornprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
etn características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juríclica de direito público ou
Rua Urbano Santos. 1657 - Baírro Juçara. lnrperatriz./MA
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privado.

m) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de 't6 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo lV do Edital.
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
11.3. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número
do CNPJ da matriz, ou;
11.3.1. Se o licitante for à filial, todos os documentos deveráo estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS, por
constar no proprio documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao
Certrficado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatorio
de autorização para a centralização;
11.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em
nome da matriz;

11.4. Para fins de habilitação, a tÍtulo de qualificação técnica, a empresa licitante
deverá apresentar:
11.4.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por orgão ou
entidade da administração pública ou por empresa privada que comprovem que a
empresa prestou, a contento, a execução compatível com o objeto da licitação, na
forma prevista no art. 30, ll, da Lei no 8.666/93.

11.4.2. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se referiam a
contratos ainda em execução.
11.5. Para se habilitar ao processo licitatorio, os interessados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos art.28,29, 30 e 31 da Lei no
8.666/93.

11.5.1.

O não atendimento de qualquer

exigência

ou condição deste

item,

observadas as condiçÕes previstas no subitem 28.7 e 28.8 deste edital, implicará na
inabilitação do licitante.

í2. DO PROCEDIMENTO
12.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos
interessados ou seus representantes legais, o(a) pregoeiro(a)receberá os
documentos de credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços
(envelope 01)e os documentos de habilitação (envelope 02);
12.1.'l.O(a) pregoeiro(a)poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçala. lrnperatrizMA
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minutos para a abertura dos trabalhos;

12.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta seráo recebidos pelo(a)
pregoeiro(a), pelo gue se recomenda que todos os interessados em participar da
licitação estêjam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do
referido horário;
12.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
Icitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaraÇão constante do ANEXO V

serão recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a
veriÍicação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste
edital, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis:

í2.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços
ale 10o/o (dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e
sucessavos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
12.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços;

12.4.2- Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;

b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduziJos;
c) Definir tempo para os lances verbais;

d) Permitir ou náo a utilizaçáo de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessào,
assirn como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das
penas legais aplicáveis em cada caso dos;
12.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação;

í2.4.4. Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois
ou mais ficitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de
classificação dos licitantes remanescentes;

12.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços
nas condições definidas no item 12.4, 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
empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);
í2.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)

I657 Bairro Juçara, lmperatriz/iVlA
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pregoeiro(a), implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de ordenação das propostas;

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

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

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

12.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a)prosseguirá com a abertura do envelope de
documentaçâo da proponente classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, ate que um licitante atenda às condiçÕes fixadas neste edital;

12.11. Nas situaçÕes previstas nos subitens 12.7, 12.8 e 12.10, o(a)
pregoeiro(a)poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor;
12.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada
a ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o
primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a)o objeto do certame;

12.13. O(a) pregoeiro(a)manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação,
as empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de
inutilização dos mesmos;
12.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada
pelo(a) pregoeiro(a)e por todos os licitantes presentes.
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Esta licitação e do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em consonância com o
que estabelece a legislação pertinente;

13.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e
condiçÕes deste edital, notadamente às especificaçÕes mínimas contidas na
Proposta de Preços;
Rua Urbarro Santos, 1657 * Bairro Juçara. hnperatrizi'MA
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13.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiçÕes deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM;

13.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas
classificadas, apos 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;
13.5. 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.

14. DO DIREITO DE REGURSO

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 pruzo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazÕes em igual número de dias, que
começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

14.1. Declarado

imediata aos autos;
14.2. O recurso poderá ser feito na propria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados
por fax, email ou vencidos os respectivos prazos legais.

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

14.4.

O

de recurso importará a

acolhimento

invalidação apenas dos atos

insuscetiveis de aproveitamento;

14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação para determinar a
contrataçáo;

14.6.

A falta de manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na

sessão
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo pregoeiro ao vencedor.
1

5- DA CONTRATAÇÃO

15.1. Homologado o

julgamento, será elaborado

li
p

o

Contrato em favor do(s)

licitante(s) vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.
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15.2. O(s) licitante(s) vencedor (es) terá (ão) um prazo de 05 (cinco) dias, para
atender à convocação prevista no item anterior.

15.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar (em) situação regular ou
recusar-se a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, e assím sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sançÕes cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
16- DAS CONDTÇÕES DO PAGAMENTO

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

16.2 - O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A
ENTREGA DO MATERIAL, à medida que for sendo realizado mensalmente, não
devendo estar vinculado à liquidação total do empenho;
16.3 - Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar
junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal,
com a devida autenticação e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa),
Justiça do Trabalho, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de
Debito * CND), com FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS);
16.4 - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face
do não cumprimento, pela empresa fornecedora, das obrigaçÕes acima descritas ou
de qualquer outra causa que esta deu ensejo.

17- DAS PENALIDADES

17.1. Amulta pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87
da Lei no 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
17.2. A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará
sujeita à aplicação das sançÕes administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
8.666/93.

17.3. Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da
Lei 8.666/93, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.
18- OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1- O cronograma de entrega de distribuição será fornecido de acordo com a
necessidade da SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço
contendo o nome do órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o
quantitativo a serem entregues;

18.2- Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar
todo o ernpenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados;
Rua Ulbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Inrperatriz/lVlA
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18.3- Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do
recebimento da ordem de Fornecimento;

18.4 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no praza de 2 (dois) dias às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreçÕes resultantes de execução ou de materiais empregados, ou por
manuseio inadequado no transporte;
18.5- Arcar com todos os custos de reposição ou reintegra nos casos em que os
produtos não atendam as condiçÕes especificadas neste Termo de Referência.
18.6- Adotar cautelas especiais para o transporte, no que couber;

18.7- Responsabilizarem-se por todos os tributos. contribuiçÕes fiscais e parafiscais
que indicam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos,

bem como pelo custo de frete na entrega,

e

demais custos inerentes ao

fornecimento dos produtos vendidos'

18.8 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade
por seu pagamento;

18.9

Arcar com todas as despesas, diretas

e

indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigaçÕes pactuadas entre as partes;

18.10

-

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes,

seguros mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçáo;

18.11 - A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal, deverá ser
idêntica àquelas constantes no contrato;

18.12

-

Manter durante

a

vigência

do contrato os

recursos operacionais,

estabelecimento e maquinário em pleno funcionamento, visando
satisfatorio das demandas;

a

atendimento

18.í3 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;
18.14 - Responsabilizar-se pela entrega do material;

18.15 - Executar os serviços no prazo determinado,
18.16 - A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis apos a notificação da Contratada, sob pena
das sançÕes previstas no art.o 81 da Lei 8.666/93;
18.'17 - A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante
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vencedor, sob pena de recusa da assinatura do contrato;

18.18 - A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato. aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas;

í8.19 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total
ou parcial;

18.20 - lndicar em ate 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0í (um)
preposto como seu representante, conforme elenca (art.68, da Lei 8.666/93), aceito
pela SEDES, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato,
pessoalmente e/ou via eletrônicaitelefone, para acompanhar e se responsabilizar
oeia execução do objeto.
19- OBRTGAÇOES DO CONTRATANTE

19.1- Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos,
objeto deste contrato;

19.2- lnformar

a

Contratada eventuars defeitos, identificados mesmo após o

recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;

19.3- Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, podendo
realizar testes nos bens fornecimentos, rejeital no todo ou em desacordo com as
obrigaçóes assumidas pelo fornecedor;

19.4- Garantir a armazenagem e

o uso

adequado do produto durante

o

período

contratual,
19.5- Proceder aos pagamentos devidos a(s) licitante(s) vencedora(s);

19.6- Proporcionar todas as facilidades admitidas em Lei para que a(s) licitante(s)
vencedora(s) possa(m) fornecer dentro do estabelecido nesta licitação;
19.7- Aplicar a(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na
legislação vigente, caso seja necessário;
19.8 - Designar um servidor, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execuçâo do Contrato, conforme previsto no item 1í do Termo de Referência;

-

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades
constantes da execuçáo do objeto deste Termo de Referência, para que sejam
Rua []rbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmpcratriz NlA
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adotadas as medidas corretivas necessárias;
19.10 - Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução
do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo
com as especificaçÕes e condiçÕes estabelecidas neste Edital e no Termo de
Referência, informando as ocorrêncías ao Orgão Gerenciador;

19.1í - Verificar se a execução do objeto foi realizada com a observação às
disposiçÕes pertinentes neste Edital e Termo de Referência, implicando em caso
negativo no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos;
19.12

-

aceitar

o interessado para assinar o Termo de Contrato,
instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçÕes

Convocar regularmente

ou retirar o

estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes;

19.13 - Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos
relattvos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual
necessária;
19.14

-

Expedir as autorizaçÕes de fornecimento;

í9.í5 - Receber o objeto em dias úteis e não úteis, no local determinado na
req

u

isição I autorização de fornecimento

í9.16 - Prestar as informações
para a fiel execução do contrato;
19.'17

;

e os esclarecimentos solicitados pela

Contratada

- Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada,

devidamente trajados com uniforme

em nome da

desde que estejam
empresa e/ou crachá de

identificação, para entrega do objeto do Contrato;
19.18

-

í9.19

- Exigir o cumprimento

Proporcionar todas as condiçÕes para que a Contratada possa executar o
objeto de acordo com as determinaçÕes do Contrato, do Edital e seus anexos,
especialmente do Termo de Referência;
de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta,

19.20 - Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
Rua Urhano Santos, 1657 - Bairro Juçara, IrlpelatrizilvlA
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Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

20- LOCAL DE ENTREGA

20.1. O objeto será entregue, sem ônus adicional para a contratante. na sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, na Rua Hermes da
Fonseca, no 49 Centro, ou nos polos dos Programas Sociais, conforme
cronograma de cada um em lmperatriz-MA ou local designado por pessoa
competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada
da cor'tratada.
21- DA V|GÊNCIA DO CONTRATO E DA FISCALTZAÇÃO

21.1. O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará por 12 (doze)
meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, através de termos aditivos. Conforme disposiçÕes do art. 57 da Lei n"
8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, com redação dada pela Lei n' 9.648/98.

21.2. As CondiçÕes de reajuste, repactuaçÕes, equilíbrio econômico-financeiro,
rescisão, sançÕes e as demais normas deste termo de referência, deverão constar
em cláusulas da minuta do contrato.
21.3. A Secretaria de Desenvolvimento Social designa o servidor Edilson da Silva

Sousa, Matrícula 50.749-1 Diretor de Departamento, para acompanhar o
processo de fiscalização do contrato, até a prestação final do serviço, ou outros
representantes, especialmente designados, que anotarâo em registro proprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçâo das faltas ou
defeitos observados na forma do Artigo 67, § 1o e 2o, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
21.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
paru a adoção das medidas convenientes a Administração.

21.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.
22- DAS DESPESAS

Manutenção das Atividades da SEDES: Dotação

Orçamentária:
16.001 .08.122.0032.2647; Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Ficha: 1490; Fonte: 001.

Manutenção

do

Conselho Tutelar:
-

Dotação

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, lmperatriz.rl\4A
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16.001 .08.244.0032.2648, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, Ficha: 1508, Fonte: 001.

indice de Gestão do

-

SUAS

Operacionalização (lGD SUAS): Dotação
Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2641, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros

-

Pessoa JurÍdica, Ficha: 1507, Fonte: 095.

lndice e GestÊio do Programa Bolsa Família Operacionalização do Programa
Bolsa Família IGD PBF: Dotação Orçamentária. 30.001 .08.244.0154.2642,
Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha:
1523: Fonte: 095.

Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS: Dotação Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2643, Natureza: 3390.39.9900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1533, Fonte: 095.

Manutenção Das Atividades

E Projetos Do Restaurante Popular: Dotação

Orçamentária: 30.001.08.122.0157.2654, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1551 , Fonte: 001
.

Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento lntegral à Familia (PAIF)
no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS: Unidade
Orçanrentária: 30.00 1 .08.122.01 55.2655, Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1590, Fonte: 095.
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
ldosos: Unidade Orçamentária: 30.001.08.241.0155 2657, Natureza: 3390.39 0099
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1790, Fonte: 095.

Manutenção das Atividades

e

Projetos do Banco de Alimentos: Unidade

Orçamentária: 30.001.08.122.0157 .2658, Natureza: 3390.39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1564, Fonte: 001.

- Outros Serviços

Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Criança e Adolescente (SCFV), Unidade Orçamentária. 30.001 .08.243.0155.2659,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica, Ficha:
1654, Fonte: 095

Manutenção dos Serviços

de Proteção Social Básica para Pessoas com

no Centro de Referência CRPD: Unidade Orçamentária:
30.001 .08.242.0155.2661, Natureza. 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros Deficiência

Pessoa Jurídica, Ficha: 1809, Fonte: 095.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. lnrperatrizi'MA
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Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança
Feliz: Unidade Orçamentária: 30.001.08.244.0155.2664, Natureza. 3390.39.0099 outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1223, Fonte: 0g5.
Manutenção do Centro de lnclusão Econômica e Social de lmperatriz- GIESI:
Unidade Orçamentária: 30.001.08.334.0155.2666, Natureza: 3390.39.0099
- Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1751, Fonte: 0g5.
Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especiatizado a Famílias e
lndivíduos (PAEFI) no âmbito do Centro de Referência Especiatizado de
Assistência Social - CREAS: Unidade Orçamentária: 30 001.08.244.0158.2672,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha:
1615, Fonte: 095.

Manutenção

de Serviços de acothimento lnstitucional para Crianças

e

Adolescentes (Abrigos): Unidade Orçamentária: 30.001.08.243.0159.2674,
Natureza: 3390.39.0099
1630, Fonte:095.

-

Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica, Ficha:

Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua no
Âmbito do Centro de Referência Especializado para pessoa em situação de
Rua - Centro Pop: Unidade Orçamentária: 30.001 .08.244.0158.2675, Natureza:
3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 3550, Fonte.
095.

Manutenção da Gestão das Ações Estratégicas de Combate ao Trabalho
lnfantil Programa de Erradicação do Trabalho lnfantil PETI: Unidade
Orçamentária: 30.001.A8.244.0158.2685, Natureza: 3390.39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 3554, Fonte: 095.

*

Outros Serviços

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO
23.1. n inexecução total parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma
das ocorrências prescritas nos artigosTT a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106/g3.
23.'1.1. 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 previa comunicação
Rua Urbano Santos. 1657 - Bailro Juçara, InrperatrizilvlA
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à Administração;

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, 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 modificaçâo 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 no8.666 de 21 de junho de 1993;

k)

A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizaçÕes e mobilizaçÕes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a situação;

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

A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de 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 execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
Rua Urbano Santos, 1657
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sançÕes penais cabíveis;

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual,
bem como a fusão execução do contrato;

24- DO ACOMPANHAMENTO DA LTCTTAÇÃO

24.1. Para acompanhar

o

certame licitatorio para contrataçâo

de

empresa
especializada na prestação de serviços de Malharia, com vistas ao atendimento das
demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e os Programas
Sociais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS, no decorrer do
exercício de 2018, a Secretaria de Desenvolvimento Social nomeia a Servidora
Luizângela ldalgo [\Íiranda, Matrícula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES.
25- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
25.1- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesnras condiçÕes contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do objeto até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, obseryadas as condições definidas no
parágrafo 1o. do art. 65 da Lei no. 8.666 de21106193.

26- DA ALTERAÇÃO OO CONTRATO

26.í. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei n.o
8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas j ustificativas.

27-DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
27.1 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialrnente entre os
encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração
será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
28. DAS DTSPOS|ÇÕeS OeRRTS

28.1. Apos a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos
licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o
objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade
superior;
28.1.1. No caso de interposição de recurso(s), apos proferida a decisão quanto ao
Rua Urbano Santos, 1657
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mesmo, a autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;

28.2. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os
acréscimos ou supressÕes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art.
65, § 1o, da Lei n'8.666/93;
28.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA poderá revogar a licitação por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade.
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado;

28.4. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimento,
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial.
28.5. 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.
28.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção, venha, apos julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem;
28.7. A participação nesta licitação implica na aceitação plena
respectivas exigências e condiçÕes;

e irrevogável

das

28.8. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
podera 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;

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

28.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam

o interesse da

Administração,

contratação/fornecimento

a finalidade e a segurança

da

;

28.11. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação
deste instrumento convocatorio ;
28.12. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração
Pública Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçala. lrnpc'ratriz'Mr\
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28.13. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão
com vista franqueada aos interessados na licitação;
28.14. As decisões da(o) 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.

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

28.í6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia

do

início e incluir-se-á o dia do vencimento.
28.17. O Edital e seus anexos estarâo disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br,
ou obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado
gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz /[/A, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 12h
e das 14h as 1Bh.

lmperatrizlMA,29 de junho de 2018

Fra

Leal

- Bairro Juçara. lnrperatrizi MA
CEP: 65.900-50,5 - E-mail: cplimperatrizr2lrotrrail.corn
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064/2018 . CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços)
de

de 2018

Prezados Senhores,

(empresa), com sede
Rua

n.o

numero_,

na cidade de
inscrita no CNPJ/MF sob

ato

neste

.

n.o-,

portador

do

à

o
por

representada
CPF n.o
e R.G.

abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL os preços infra
discriminados para a Contratação de empresa especializada em prestação de
serviço para confecção de malharia (camisetas com pintura, calça e shorts, bolsas,
kit fardamento para banda e flâmula/cartel), para atender as necessidades da
Secretaria de Desenvolvimento Social- SEDES e os Programas do Fundo Ítíunicipal
de Assistência Social - FMAS, conforme Termo de Referência e Anexo l. Objeto do
PREGÃO PRESENCIAL

N.O

06412018-CPL:

a) Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias

contados do

recebimento da Ordem de Fornecimento.

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

c) Preco Total por extenso

R$....

(

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

ti,

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. hnperatriziMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplirnperatriz(@hotnrail.com
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l. DESCRTÇÃo »o oBJETo

l.l - O presente Termo

de Referência tcm por objeto conlratação dc empresa especializada

ent

prestação de serviço para confecção de rnalharia (camisctas com pintura, calças e shorls, bolsas, kit
flâmula/cartel), para atender as ncccssidades da Secrctaria de
fardamento para banda

Desenvolvimento Social
FMAS.

-

e

SEDES e os Programas do liundo Municipal de Assistência Social -

2. JUSTItr'ICATTVA

2.1- A aquisição dos produtos discriminados

nesse Termo de

Ilelcrência tern por finalidadc atendcr

as

demandas da rede Socioassistencial de Proteção Social Básica.

2.2

-

Trata-se de uma necessidade que cornplementa as ações que são deserrvolvidas uos serviços

continuados, nos projetos e programas sociais uma vez que descnvolvem açõcs educativas voltadas para
as comunidades, assim sendo, sua utilização preponderantc dar-sc-á cnr cvcntos colno: scrninários,

conferências, cursos, treinamentos, celebração dc datas corncmorativas, I'cstividades, caurpanhas
educativas e similares. Além do mais as mesmas serão utilizadas corno uniformes para crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiôncia que I'rcqüerrtam diariamcntc os espaços dos scrviÇos dc
convir,ência e fortalecirnento dc vínculos e outros projctos dc cunlro cducativo desenvolvidos atravós da
rcde de proteção social bem como uniformes para servidorcs que são equipcs de refcrência da refcrida
rede assistencial.

2.3 - Ressalta-se que a quarrtidade requerida baseia-sc no estudo de consumo anual já executado crn
anos anteriores onde é feito projeções para atcnder as dcmandas quc irão surgir no dccolrcr do
exercício.
3. ESPECTTTCAÇÕES/CAR^CTERÍSTIC^S
Segue em Anexo.
4. DO

ATENDIMENTO

4.1- Proceder à entrega dos materiais em conforrnídadc conr o quantitativo solicitado pela sccrctaria,
para cada pedido (ou de urna única vez);
,1.2

-

4.3

-

Manter inalterados os preços e condições propostos;
I-ançar na nota fiscal as especificações dos matcriais, de irodo idôrrtico àqueles constantes do

ob.ieto do edital;
.1.,1

-

Não transf-erir a terceiros, total ou parcialmente,

o fornecifflcnto dos materiais

cxpressa anuência da contratante.

s.

DAS OBRTGAÇÕES DÂ CONTRATAD^

râd
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATIIIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
5.1- O crrnograma de entrega de distribuição será fornccido de acordo cotn a necessidade da SEt)
seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço colttcndo o nomc do órgão, o cndetcço, t,
responsável pelo fornecimento e o quantitativo a scrcrn enlrcgucs:

5,2- Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-sc a Contratada a cuviar todo o empcnho e
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimcnÍo dos encargos que lhe sào confiados:

a

5.3- Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo dc 5 (cinco) dias contados do rccebimcnto da ordcm dc
Fornecimento;

5.{ - Ileparar, corrigir, remover ou substiluir, no prazo dc 2 (dois) dias às suas cxpcnsas, no total ou cnl
parte, o objeto do Contrato em que sc verificarcm vícios, dcleitos ou incorreções resultatttcs dc
execução ou de materiais empregados, ou por manuseio inadcquado no transporte;
5.5- Arcar com todos os custos de reposição ou reintegra nos casos cm quc os produtos não atcrldarn as
condições especificadas nesle Termo de Relerência.
5.6- Adotar cautelas especiais para o tÍansporte, lro quc coubcr;

5.7- Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuiçõcs fiscais c palafiscais quc irrdicarn oLr
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bcrn conro pelo custo dc Íictc na
entrega,: demais custos inerentes ao fornecinrento dos produtos vendidosl
5.8 - A inadimplência da Contratada, com referência aos cncârgos trabaihistas, fiscais c conrcrciais, não
transfere à Contratante ou a terceiros a respoflsab ilidade por scu pagamcr]to;

5.9

-

Arcar com todas as dcspesas, direlas c indiretas, decorrcntcs do curnprimento das obrigaçõcs

pactuadas entre as partesi

5,10

-

Pagar todas as despesas, tais corno taxas, impostos, tributos, íl'ctcs, scguros mão-dc-obm,

garantia e todas as despesas dccorrentes da contratação;

5,1I - A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal, deverá scr idêntica àquelas constantes
no contrato;
5.12 - Manter durante a vigência do contrato os rccursos opcracionais, cstabclccimento e maquinário cnr
pleno funcionamento, visando â atendimento satisíatório das dcmandas;
5.13 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos scrviços contratados:
5.14 - Responsabilizar-se pela entrega do matcrial;
5.15 - Executar os serviços no prazo deterrninaclo;
5.16 - A assinatura do contÍato por pessoa cornpctcnte devcrá scr cfctuada cm um prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis após a noti{icação da Conlratada, sob pcna das sançõcs prcvistas no ar1.o 8l da Lci

8.666t93;

,.S
EIA ,,,.
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5.17 - A Contratada fica obrigada a aprescnta.r no ato da assinatura do cortrâto a planillra dc preços da
proposta final ajustada ao últirro lance ofertado pelo licitantc vcnccdor', sob pcna de recusa da assirrarura
do contrato;

N
ü{
L

5'18 - A recusa injustiÍicada do homologatório cm assinar o contrato, accitar ou retirar o instrulncrto
equivâlente, dentro do prazo estabelecido pela Adrninistração, caracÍcriza o descumprirnento totâl da
obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente cslabclccidas;
5.19 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avcnçadas c âs noruras da l-ci 8.666/91,
respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

- Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinal.ura do contlato,0l (urn) prcposto corno scu
representante, conforme elenca (art.68, da Lci 8.666/93), aceito pcla SliDES, quc deverá sc rcporlar
diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmcnte e/ou via clctrôn ica./tc lc lone, para acornpanhar c sc
responsabilizar pela execução do objeto.
5,20

6.

DAS OBRIGAÇÕf,S DÀ CONTRATAN'I'T]

6.1- Disponibilizar todos os mcios necessár'ios para o rcccbirlrcnto dos produtos, objeto destc cout[a1o;

6.2- Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados rl.lcsmo após o recebimento e cxigir a sua
substituição ou reparação, conforme o caso;
6.3- Ácompanhar e Íiscalizar a execução do fonrccilnento ooutratado, podendo realizar testcs nos bcns
fornecinrentos, rejeitar, no todo ou cm desacordo com as obrigaçÕcs assunidas pelo forncccdor;
6.4- Garantir a armazenagem e o uso adequado do produto dumntc o pcríodo contratLral:
6.5- Proceder aos pagamentos devidos a(s) lioitantc(s) vcnccdora(s);
ó.6- Proporcionar todas as lacilidades admitidas crn I-ci para quc a(s) licitantc(s) venccdora(s) possâ(m)
fornecer dentro do estabelecido nesta licitação:

6.7- Aplicar a(s) licitantc(s) vencedora(s) as sansões adrn in istrat. ivas prcvistas na legislação vigcntc,
caso seja necessário;

6.8

-

Designar um servidor, para na qualidade de fiscal, acontpanhar

Contrato, conforme previsto no item I

I

destc 'l'errno de Refcr.ôncia;

c fiscalizar a exccuçào do

6.9 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfciçõcs, falhas ou irregularidades colstantcs da
cxccução do objeto deste Termo de Referôncia, para quc sejam adotadas as medidas corrctivas
necessárias:

6.10

-

Cornunicar prontamente à Contratada, qualqucr anorrlaJidade na cxccuçâo do Conl.rato. podcrrdo
o recebimento do objeto, caso não esteja dc acordo corn as cspccificaçõcs c condiçõcs
estabelecidas neste TR, informando as ocorrências ao Orgào Gcrcnciador;

recusar

6.ll -

Verificar se a execução do objeto foi rcalizada com a obscrvação às disposiçõcs pcrlincntcs rcstc
TR, implicando em caso negativo no cancclamcnto do pagatncnto dos bcns lbrnccitlos;

,,\s,

Blq

Rua llsrúrcs da Fonscci! 49 - (lclttto - CLI, - 65.900-000
www. illlpcrntri/.nro.go!.br

--h"

/..m\

d{íàa

/4à

SEDES

@

H*B

N

N"

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRI Z
SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN'I'O SOCIAL
6,12 - Convocar regularmente o interessado para assinar o 'l'ermo dc Contrato, aceitar ou rctirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçõcs estabclccidos, sob pena de decair o dircito à
contratação, sem prejuízo das sansões prcvistas rro art. 8l da Lci 8.666193 c suas alteraçõcs;

03
L

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do l'orncccdor antcs dos âtos relativos à firnratura c
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta scr imprcsso, sob a lormâ de cxtrato, cjuntado aos
autos. conr a instrução processual necessáfia;

ó.13

-

6.14

-

Expedir as autorizações de fornecimento;

6.15 - Receber o objeto ern dias úteis e não útcis, no local dctcrtninado rra rcqu
Íbrnccimento:

is

ição/atrtot ização dc

6.1ó - Prestar as informaçõcs e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel exccução do
contrato;
6.17 - Pelnitir o livre acesso dos empregados da Contratada, dcsde quc cstcjarr dcvidalncntc trajados
com uniforme em nome da empresa e/ou crachá dc idcntificação, para entrcga do objelo do Contrato;
6.18 - P.oporcionar todas as condições para que a Contratada possa cxccutar o objero de acotdo cotn as
determinações do Contrato, do Edital e seus ancxo, cspecialnrcntc do l'cnuo de Relercncia;

6.19

Exigir o cumprimento de todas as obrigaçõcs assurnidas pcla Contratada, de acordo cotn

-

as

clausulas contratuais e os tennos de sua proposta;

6.20

-

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contrâtada;

6.21

-

Notificar previanrente à Contratada, quando da aplicação de pcnalidadcs;

7. DAS Df,SPESAS
7.1 - As despesas decorrentes da prestação dc serviço dc aqu isição do produto objeto do prcscnte l cflno
dc RcÍ'crência fbram estirnadas em RS 278.424,06 (Duzcnlos c sotcnta e oito mil quatroccntos e vintc
e quatro rcais e seis ccntâvos), e fluirá dos rccursos do'l'csouro Municipal e dos rccut'sos do lrundo
Municipal de Assistência Social FMAS, para o exercício dc 2018, Manutcnçáo das À(ividadcs da
SEDES: Dotação Orçamentária: I 6.001 .08.1 22.0032.2647; Naturcza: ll90.39.9900 - Outros Scrv iços dc

-

Dotação Orçatnentár'ia:
- Pessoa Jurídica; Fonte: 001. Manutenção do Consclho 'I'uaclâr:
-l'crceiros
16.001.08.244.0032.2648, Naturez-a: 3390.39.9900 - Outlos Sclviços dc
- I)cssoa Juridica,
Fonte: 001. indice de Gestão do SUA§ - Opcracionalização (IGD SUÂS): Dotação Orçarncrrtária:
'l'erceiros
30.001.08.244.015 4.2641, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de
- Pessoa Jur'ídica,

Terceiros

Fonte: 0?5. Índice e Gestão do Programa Bolsa !'amília Opcracionalização rlo l'rograma llolsa
IGD PBF: Dotação Orçamentária: 30.001 .08 .244.0154.2642, Naturcza: 3390.19.9900 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, Iiontc: 095. Manutr:nção c f'uncionamcnlo do

Familia

-

Conselho Municipal

dc

-

Assistôncia Social

-

CMÀS: Dolaçào

Orçarncntária:

30.001.08.244.0154.2643, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Sclviços dc 'l'erceiros - Pcssoa Jurídica,
Fonte: 095. Manutenção Das Atividadc,s IJ l'rojctos Do llcslauranlc Popular: Dotaçào Orçanrentária:
30.001.08.122.0157.2654, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Selviços dc 'l'crceiros - Pessoa Jurídica,
Fonte: 001. Manutenção dos Scrviços dc l'rotcção e
Intcgral à l'amília (PÀIl') no
âmbito dos Centros de Rcfcrência de Àssislôncia^tcndimcnto
Social - CL{S: Unidade Orçanrcntária:
i0.001 .08.122.01 55.2655, Natureza: 3390.39.0099 - Outros Scrviços de 'l'crceiros - Pessoa Jurídica.
Rua rrcnnes da
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Fonte: 095. Manu tençã o dos Serviços dc Convivôncia
c !.o rta leci nrcn to dc Víncul os para Idos C
Unidade Orçamentária: 30.001 .08.241 .01 55.2657 Naturcza: 3390.39.0099
Outros Scrviços dc
Terceiros
Pessoa Jurídica, Fonte: 095. Nlanutcnção tlas r\tividadcs c pro jctos
do llanco dc
Alimentos: Unidade Orçamentári a: 30.001.08.122 .0157 .2658, Naturcza: 3i9 0.3
9.0099
Outros
Serviços de Terceiros
Pesso a Jurídica, Fontc: 001. Mânutcnção tlc Scrviços
dc Convivô ucta c
Fortalecimento de Vinculos para Criança c Àdolcsccntc (SCF.V).
Unidade Or. çarncntária

Outros Scrviços dc -l-crcciros - [)cssoa Jurídica.
Fonte: 095. Manutenção tlos Scrviços dc Protcção Social I]ásica para
Pcssoas com Dcficiôncia no
Centro de Referência
CRPD: Unidade Orçamcnrária: 30.001.0g.242.0155.2661 Natu rcza
1390.i9.00 99 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica, Fontc: 095.
d c Geslânlcs
e Crianç as de 0 a 72 mcses
Programa Criança !'cliz;
^tendimcnto
[Jnidadc C)rçarncntária
I0.00 t .08.244.01 55.2664 Natureza:339 0.39.0099 OuÍros Serviços dc 'l'crceiros
Í)essoa Jurídica,
i-ontc: 095. Manutenção do Ccntro dc Inclusão Econômica c Social dc lmpera,trit
CIIISI: Unidadc
Orçanrentária: 30.001.08.334.01 55.26 66, Natureza: 3390.39.0099
Outros Scrviços dc Tcrccir.os
Pessoa Juridica, Fonte: 095. Manutenção do Scrviço de Protcção e
Ispccializado a
[amilias e Indivíduos (P^EFI) no âmbiro rl o Cenlro dc Itcfcrôrrcin^Ícndimento
Hspccializado dc Âssistôncia
Social - CRf,AS: Unidadc Or.çanrcntária: 30 001.08.244.0158.2672, Narurcza: 3i90.i9.0099
- Ourr.os
Serviços de Terceiros
Pcs soa Jurídica, l:ontc: 095. Manutcnçiio ttc Scn,iços de acolhirucnto
Institucional para Cri anças c
(Àbrigos): t,rnidadc Orçanrclriilia
30.001.08.243.0 I 59.267 4, Natureza: 3390.39.0099
^dolcsccntcs
Outros
Scl.viços
dc 'l'crcciros .- pessoa Juríriica,
Fonte: 095. Manutençâo do Servi ço Ilspecializado para Pcssoas cm siluação dc llua
no Ânrtrito du
Centro de Rcferência Espcciali zado pzrà pcssoa cm situação tlc llua Ccntro Pop: [J n idadc
Orçamentária: 30.001.08.244.0158.2675, Naturcza: 3390.39.0099
Oul.r-os Scrviços dc'l'crceiros
Pessoa Ju'ídica, Fonte: 095. Manutenção da Gcstão dâs
}Jstrât ógicas dc Combatc â0 'I rabalho
Infanlil
Pro grama de Erradicação do 'I'rabalho^çiics
Infantil
PU'l'I: Un idadc Orçanrcntár.ia
30.00 1.08.244.01 58.2685, Natureza: 3390.39.0099
Outros Scrviços dc 'l crcciros
Pcssoa Jurídica.
Fonte:095.
30.00 1.08.243.01 55.2659, Natureza: 3390.3 9.0099

-

8. DO PAGAMENTO

8'l - o

pagamento será eÍ'etuado em mocda nacional no prazo rnáxirno dc 30 (trinta)
dias, rnediantc

apresentação da nota fiscal acompanhada da compctcnte ordcrn dc scrviçu;

8'2 - o pagamento poderá ser efetuado cm pARCDI-Âs pRopoRCtoNAIS
À uN1.t{[GA IX)
]VÍATERIAL, à rnedida quc for scndo rcalizado mcnsalmcntc. nâo dcvcrdo cstar
vinculado
à lirluidação

total do empenho;

8'J

-

Para fazerjus ao pagamento, a fornecedora a judicatária dcvcrá
aprcscntar.junto às rotas liscais.

sua adirnplência com a Fazenda úunicipar, com a dcvida auüenticação
c, EstadLral
:o'npro.va!ãg .de
(tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça ao rratálná,
Seguridadc Social e Fazcrrda xu.ionol
(certidào Negativa de Débito cND), corn FCTS (ccrtificado
ác Rcguraridade do FC1'S);
8'4 - A contratante não incidirá em.mora quanto ao atraso do pagarncnto
crn Íàce do não cumprinrcnto,
pela.empresa fomecedora, das obrigagõcs acima dcscritas
ou ãc qralqr". outru cuuru qr.""r*.1",

ensejo.

9. DAS CONDIÇÕES DE

II^BILITAÇÁO

9.1 -. Para se habilitar ao proccsso licitatório, os intcrcssados dcvcrão
apres enlar os docuntcntos
3l da l,ci n". g.666/93;

relacionados nos incisos e parágralos dos Ar1s. 2g,2g,30 c

ç.r§ .
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9.1 - Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a cmpresa licitanlc deverá aplcsentar:
9.2.1 - Atestado ou declaração de capacidade tócnica, cxpcdido por órgão ou entidade da administração

pública ou por empresa privada que comprovct'rl quc a crnprcsa prcstou, acontcrto,
i0, ll, da Lci n" 8.666/91:

a

cxcerrção

cornpatível com o objeto da licitação, na fonra prcvista no art.

9.2.2 - Nâo serão aceitos atestados de capacidadc técnica quc sc rclcriam a contrâtos ainda cnr cxccuçào
IO. DO

LOCÀL DE ENTREGA

l0.l - O objeto será entregue, sem ônus adicional para a oontratantc, na sedc da Secretaria Municipal dc
Desenvolvimento Social - SEDES, na Rua l-lcrrnes da Fonscca, n'49 -- Ccntro, ou nos pólos dos
Programas Sociais, confonne cronograma de cada urn cm ltnpcratriz-M^ ou local dcsignado por pcssoa
competente parâ tal, acompanhando da respectiva nota Ílscal por pessoal qLralilicada da contratada.
11. DA

VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA !-ISC^LIZ^Ç^O

I | .l - O futuro contrato que advir deste termo dc referôncia, vigorará por 12 (doze) tncscs, a contar dc
sua assinatura, podendo ser prorÍogado por iguais e succssivos pcríodos, através de termos aditivos.
Conforrnc disposições do art. 57 da Lei n' 8.666193 e suas altcraçÕcs postcriores, com rcdação dada pcla
Lci n" 9.648/98.

ll.l

- As Condições de reajuste, repactuaçõcs, cquilíbrio

cconôrl'r ico- Íl nancc

iro, rcscisiro, sançÕcs c

as

dernais normas deste termo dc refçrência, dcvcrão constar cnr cláusulas da rninutâ do contrâto.

I l.i - A Secretaria de Desenvolvimento Social dcsigna o sclvidor Hdilson da Silva Sousa, NlaÍrícula
50.749-l - Diretor de I)cpaíamento, para acompanhar o proccsso dc fiscalrzação do contlato. ató a
prestação final do serviço, ou outros representânt€s, cspecialmcntc dcsignados, quc anotârào cm rcgistro
próprio todas as ocorrências, detcrrninando o quc lor ncccssário à rcgularização das laltas ou dclcito:
observados na forma do Aíigo 67, § l"e2",daLei n'8.666, dc 2l .06.93.

ll.3.l - As decisões e providências que ultrapassarcnr a cornpctência do scrvidor- ou cornissão dc
recebimento deverão ser adotadas por seus supcriorcs cm (cmpo hábil para a adoçào das rrcdidas
convenient€s a Administração.
11.1.2 - A fiscalização de que trata csta cláusula não cxclui ncnr rcduz a res ponsab ilidadc da
CONTRATADA pelos danos câusados a CONl'R^'t'AN'l'[, ou a tcrcciros, rcsultanres dc açào ou
ornissão culposa ou dolosa dc quaisquer dc sctrs cmpregados ou prcpostos.

12. DÂS EXIGENCIAS REGUI,AMI'NT^IiIS

P^IItr\

P^R'I'ICIP^Ç^O

Dl-

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DI' PEQUI|NO POIII'U

ll.l - O licitante que cumprir os requisitos lcgais para qualificação conro Microcnrprcsa (Mti) oLr
lirnpresa de Pequeno Porte (EPP), consoantc an. 30 da Lci Cornplcrncntar f. 12312006, e que lão cstivcr'
a quaisquer dos impedimentos do § 4'destc artigo, caso tcrlha intcrcssc em usufruir do lratamcnto
prcvisto nos aíls. 42 a 49 da lei citada dcverá comprovar tal atributo rncdiantc aprcscltlaçào dc

"u.jeito

docurnentação comprobatória.

rô,
Z-§S. SrB' -.
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12.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microcmprcsas e empresa de pequeno potlc somc
será exigida para efeito de contratação, e não como condição para paíicipação na licitação. Na hipótese
de haver alguma restrição relativa à regularidadc fiscal, será asscgurado prazo de 05 (cinco) dias útcis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documcnraçào.
12.3 - Na licitação, será assegurado, como critério dc descmpatc, prcfcrôncia dc cofltratação pâra
microempresas e empresas de pequeno porte.

as

12.4 - Para o processo em questão deverá ser rcspcitado o art. 47, inciso l, da Lei n 123/2006, quc
eslabelece exclusiva participação das microemprcsâs c crnprcsas dc pcqueno poíc nos ítens dc
contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil rcais).
12.5 - Será concedida prioridadc de contral-ação dc nricrocnrprcsas c cnrprcsas dc pequcno pollc scdiâdas
AMBI'|O LOCAL, nos lermos do art. 9o do Dccrcto no 8.538/2015 para promovcr o dcscnvolvirncnto
econômico e social no ârnbito local.

rto

13. DAS

PENALIDADES

A multa pela

13.1

-

13.2

- A contratada,

inexccução total ou parciâl do Conl.mto prcvisras nos
8.666193, fixa-se em 5% (cinco pol cento) do valor do contraro.

86 c g7 da Lci n.

pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujcita à aplicação

das sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da

13.3

aí.

Lci 9.666193.

-

Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do ar1. 78, da Lei 8.666/93, bcnt
como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.
11. DA RESCISÃO DO

CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato cnscja a sua rcscisão, sc l'rouvcr urna das ocorrôncias prcscritas
nos âftigos 77 aBl da Lei n'8.666193, de2l/06193.

l{.1 - Constituern motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, cspccificaçõcs c prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas cortratuais, cspccificaçõcs c lcntidão do seu cu;nprimcnto,

levando a Adrninistrâção a conrprovar a impossibilidadc da conclusão dos serviços ou fornecilrcnto nos
plazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia conrunicaçâo à Âdrninistração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridadc dcsignada para acompanlrar c Íiscalizlr.
a sua execução, assim como as de seus supcriorcs:
e) o cometimento reiterado de faltas na sua exccução, ânotadas na lorrra do par-ágrafo primciro do artigo
67 da Lei no. 8.666, de 2t dejunhode 1993;
f) a decretagão da falência ou instauração da insolvôncia civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecímcnto do contratado:
h) a alteraçâo social ou a modificaçào da fi.alidadc ou da csr.rurura da crnprcsa quc prcjudiquc a
execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de aha relevância c amplo conhccirncnto justilicadas e dctcrminadas pela

rnáxima autoridade Adminisllativa a que cstá suboldinado
Adrninistrativo a que se relerc o Contrato;

ti*

r-r
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o coniratantc c

exaradas
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a supressão, por parte da Administração, dos scrviços, acarretando rnodiÍicações do valor inicial
bontraio além do limite perrnitido no parágral'o primeiro do artigo 65 da i,ci no.8.666, dc 2l dc jun ho

j)

de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem cscrita da Adrnirristração, por pra7.o supcrior a 120 (ccnto c
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave pcrtut'bação da ordcnr ilrtcrtra ou gucrra, ()Lr
ainda por repetidas suspensões que totalizctl"l o mcsrno prazo, indcpcndcntcmentc do pagattrerrto
obrigatório de indenizações pelas sucessivas c contratualmcnte imprcvistas dcsrnobilizaçõcs c
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contrataclo, ncsscs casos, o direito dc optar pcla
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até quc scja nornralizada a situação;

superior a 90 (noventa) dias dos pagarncntos dcvidos pcla Adrninistração dccorrctttes dos
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou cxecutados, salvo ent caso dc calarnidade pública, gravc
perturbação da ordem interna ou guerra asscgurado ao contratado o dircito dc optar pela suspcnsão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, dc árca, local ou objcto para cxecução dc scrviço, tlos

l) o atraso

prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais espcciÍicadas rros projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força uraior, rcgularrncntc corrprovada, irnpeditiva da cxecLrção clo

contrato,
o) O descumprimento do disposto no inciso V do ar1. 27,sçn prcjuíz.o das sançõcs pcnais cabívcis.
p) a subcontratação total ou parcial do scu objcto, a associação do contratado coul outrcnl, a ccssão ott
transferência, total ou parcial da posição contratual, bcm c;omo a fusão. cisão ou incorporação, quc
irnplique violação da Lei de Licitações ou prcjudiquc a rcgular cxccução do contrato.
15. DO

FUNDAMEN'IO I,I.]GAI,

t. A eventual e futura contratação de pessoajurídica, para cxccução dos scrviços, objcto dcstc 'l'crnro
cle Referência, se enquadra como serviço colnum, de carátcr contínuo. nos tcnnos da [-ci no 10.520, dc
l7 de julho de2002, regulamentada no Município pelo Dccreto Municipal n." 2212007, c alteraçõcsl do
Decreto no 2.271, de 07 de julho de 1997; da lnstrução Normativa SLl'l/ivlPOG No 02. dc 30 dc abril dc
2008, da Secretária de Logística e Tecnologia da Inlorrnação do Ministério do I)lancjarnento,
Orçamento e Gestão - SLTVMPOG, e suas alterações: e das dcmais lcgislaçõcs correlatas, aplicando-sc,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n.o 8.666, dc 2l dc jurnho dc 1993, colll suas alteraçõcs
1

5.

subseqüentes.
16. DA

MODÀLIDADE E TIPO DE LICI'['^ÇÃO

16.1. Modalidade de Licitação
16.1.1. O ceftame licitatório será realizado na rnodalidadc dc Prcgão Prcscncial, enr conlormidadc corn
a Lei Federal n.o 10.520, de l7 de julho dc 2002,regulanrcntada no Município pclo Decrcto Municipal
n.' 2212007 , e Lei n.o 8.666, de 2l de junho 1993 c suas altcraçõcs.
16.2.

Tipo de Licitação

16.2.1 Será adotado na licitação o critério dc julganrcrrto com basc no MENOR PRI,IÇO
§ lo, I, da Lei n'8.666193.

l'OR I'['UM,

rra I'orma prevista no art. 45,

17. DO PREÇO

z^\§
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N

17.1. O Valor global estimado para a prestação de serviço de nraterial gráfico objeto dcstc
Referência e de R$ 278.424106 (Duzentos c sctenta c oito mil quatroccntos c vinte c quatro
seis centavos), conforme Tabela - Anexo I integrantes destc 'l'crnro dc Rcferôncia.

de

17.2. No preço, resultante da proposta venccclora da Iicitação, inclucm todas as despesas com impostos,
seguros, fretes, taxas ou outros encargos cvcntualrncnte incidentcs sobrc os scrviços.
18.

DO CRITERIO DE REAJUSTII

I 8. I - Para restabelecer a relação que as partcs pactuararn in icialmcntc cntrc os cncargos da Corrtratada c
a retribuição da Administração para a justa remuneração scrá cflctuada a r:ranutenção do cquilíbri«l
econôrnico-financeiro inicialdo contrato, na Íbrma da alínca "d" do Ar1. 65 da Lei n." 8.666/93.

19. DA

ALTERÀÇÃO »O CONTR

',T'O

19.1. O contrato poderá ser alterado nos casos prcvistos no art. 65 da l-ci n.o 8.666193, dcsdc quc lraja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justiÍIcativas.
20. DOS ACRÉSCIMO§ OU SUPRESSÔI]S
20.1. A CONTRATADA ficará obrigada a accitar nÍls rllcsnras condições contratuais, os acriscinros oLr
supressões que se frzeretn necessários do objcto aLc 25Vo (vinte c cinco por cerrto) do valor inicial do
contrato, observadas as condições definidas no parágralo lo. do an. 65 da l.ci no. 8.666 dc21106193.
21. DO

ACOMPANIIAMENTO D^ LICI'I'AÇÃO

Para acompanhar

serviços

de

o

certame licitatório para contratação dc cmprcsa cspccializada na prcstação dc

malharia,

com vistas ao

atendimento

das

dcrnandas

da

Secretaria

dc

Desenvolvimento Social - SEDES e os Programas Sociais do lrundo Municipal de Desenvolvimcnto
Social - FMAS, no decorrer do exercício dc 2018, o Sccrctário de Dcscrrvolvimento Social nonrcia a
Servidora Luizângela Idalgo Miranda, Matrícula 50.577-3, Dirctora llxccutiva da SEDIIS
hnpcratriz, l6 dc Abril de 2018
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sf;L)trs
Na

CONTRA
DE EMPRESA PARA CO
DE MALHARIA (CAMISETAS COM P INTURA, CALÇAS
E
SHORTS, BOLSAS, KtT FARDAMENTO PARA BANDA
E FLÂMULA/CARTE L) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SEDES E DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SO CIAL.FMAS, REFERENTE AO

N"
L

ITEM

OTD

500

500

DtscRlMtNAÇÃO

APRESENTAÇÃO

coNFECÇÃo DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
HO P FEMININO GOIA REDONDA, LAYOUT A SER

VALOR
MÉDIO

VALOR
TOT

UND

R$

16,93

r-(b

UND

R$

17,67

R$

8.835,00

UND

R$

18,87

R$

9.435,00

UND

R$

20,09

R$

10.045,00

UND

R$

17,30

R$

8.650,00

UND

R$

í8,80

R$

9.400,00

UND

R$

19,50

R$

9.750,00

UND

R$

20,69

R$

10.345,00

UND

R$

30,43

R$

15,215,00

coNFEcÇÃo DE sHoRT EM HELANCA coM ELASTico
IAMANHO P, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE

UND

R$

18,10

R$

9.050,00

corurrcçÃo DE sHoRT EM HELANcA coM ELASTtco
TAMANHO M, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE

UND

R$

18,93

R$

9.465,00

UND

R$

19,47

R$

9.735,00

UND

R$

20,43

R$

DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO
DECORRER DO ANO.
CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANHO M FEMININO GOLA REDONDA, LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO
DECORRER DO ANO

coNFECÇÃ0 DE CAMISEÍAS BRANCAS EM MALHA PV
500

NHO G FEMININO GOLA REDONDA, LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO

DECORRER DO ANO.

4

5

500

500

DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANI.{O GG FEMININO GOLA REDONDA, LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO
ECORRER DO ANOCONFECÇÂO DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANHO P MASCULINO GOLA REDONDA. LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO
DECORRER DO ANO.

o

50c

DECORRER DO ANO.

f--500

ó

CON
DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANHO M MASCULINO GOLA REDONDA. LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO

500

DE CAMISEIAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANHO G MASCULINO GOLA REDONDA, LAYOUT A SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO

CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV
TAMANHO GG MASCULINO GOLA REDONDA, LAYOUT A
SER
DEFINIDO DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO
ECORRER DO ANO,

I
10

11

tt

13

500

500

500

500

Ãnn

c0NFECÇÃ0 DE CALÇA EM
H0

H ELAN CA

c0M ELASIICO

úNrco, coR A SER DEFIN DA POSIER ORMEN TE

rúslco

CoNFECÇÃo DE SHORT EM HELANCA COrrl
TAMANHO G, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE

corurrcçÃo DE cAMIsETA EM MALHA pv BRANCo, coLA
REDONDA, COM PUNHO BRANCO NA GOI-A, COM
PINTURA
FRENTE E COSTA TAMANHO P, LAYOUT A
SER DEFINIDO
DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO DECORRER
DO ANO.

1

0.215,00

aniu@wa,,

N"
CONFEcÇÃo DE cAMISETA E[4 MALHA PV BRANCO, GoLA
14

500

REDONDA, COM PUNHO BRANCO NA GOLA, COM PINTURA
FRENTE E

COSTA TAMANHO M, LAYOUT A SER DEFINIDO

\Ç"q I

SEDES
NO

UND

R$

20,60

R$

10

,(

UND

R$

21,80

R$

10.900,00

UND

R$

22,17

R$

11.085,00

UND

R$

22,10

RS

11.050,00

UND

R$

22,87

R$

11.435,00

UND

R$

23.60

R$

1

UND

R$

24,18

R$

12 090.00

UND

R$

42,00

R$

42 000,00

R$ 290,67

R$

29.067,00

R$

46,03

R$

92,06

TOTAL:

R$

278.424,06

DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO DECORRER DO ANO,

cONFEcÇÃo DE CAMISETA EM I/AIHA PV BRANCO, GOLA
15

500

REDONDA, COI\,I PUNHO BRANCO NA GOLA, COM PINTURA
FRENTE E COSTA TAMANHO G, LAYOUT A SER DEFINIDO
DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO DECORRER DO ANO

CONFEc?Ão DE cAMISETA
to

500

EI,,|

MALHA PV BRANCO, GOLA

REDONDA, COM PUNHO BRANCO NA GOLA, COM PINTURA
FRENTE E COSTA TAI\4ANHO GG, LAYOUTASER DEFINIDO
DE ACORDO COM AS CAMPANHAS NO DECORRER DO ANO

17

500

cONFECÇÃo DE cAMISETA EM MALHA PV CoLoRIOA, GOLA
REDONDA, COI\,I PUNHO, COIU PINÍURA FRENIE E COSIA
TAMANHO P, LAYOUT A SER DEFINIDO DE ACORDO COM AS

CAI/PANHAS NO DECORRER DO ANO.

CoNFECÇÃo DE cAMISETA EM MALHA PV cOLoRIDA, GOLA
500

3

500

REDONDA, COIU PUNHO COM PINTURA FRENTE E COSTA
ÍAI\,4ANHO M , LAYOUT A SER DEFINIDO DE ACORDO COM
AS CAMPANHAS NO DECORRER DO ANO.

CONFEcÇÃo DE cAMISETA EM MALHA PV coloRIDA, GOLA
REDONDA, COM PUNHO, COI\,4 PINIURA FRENTE E ÇOSIA
TAIúANHO G, LAYOUTA SER DEFINIDO DE ACORDO COI\4
AS CAIVPANHAS NO DECORRER DO ANO,

1.800,00

CONFECÇÂO DE CAMISETA EM MALHA PV COLORIOA, GOLA
20

500

REDONDA, COI/ PUNHO,

COI\,4 PINTURA FRENTE E COSTA
TAMANHO GG, LAYOUT A SER DEFINIDO DE ACORDO COI/
AS CAIUPANHAS NO DECORRER DO ANO,

c0NFEcÇÃo 0E BoLSA EM TEctDo 100% ALG0DÃo cRU,
collt nlçe É ztRrn, FECHAMENTo supERtoR, rvEDlNDo

lt

1.000

42X3OX6CM, COM PINTURA NA FRENTE SUPERIOR.

TAMANHo úNrco, LAyouT A sER DEFTNTDo DE ACORDo
COI\,I

AS CAIVPANHAS NO DECORRER DO ANO,

cONFECÇÁO DE KIT FARDAMENTO PARA BANDA, CALÇA,
22

100

CAMISA COI\4 OMBREIRA E OUEPE A SER DEFINIDO

KII

POSTERIORMENTE,

coNFEcÇÃo DE FLÂNuualclnrEl pRoDUzrDA EM TECTDo
ÍIPO SARJA, COM VARETA DE MADEIRA DE 3OCM DE
coMpRrivENTo E 6Mtí ACoMpANHANDo coRDÃo DE
')

BARBANTE PERSONALIZADO PARA PENDURAR, IUATERIAL
IECIDO: 67% POLISTER E 33% DE ALGODÀ0, IECIDO

UND

SUBLIfuIADO COM IMPRESSÃo DIGITAL DE ALTA oUALIDADE,
TAI,,IANHO

FúMULA SEM BARBANTE, ALTURA:

5CIIT1,

LARGURA: 24CM, BRABANTE: 70C[/. VARETA DE I\.4ADElRA:
3OCM E 6MM DE

cIRcUNFERÊNCA.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL

NO.

064/2018.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

O

de 2018

de

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

vem pela presente
é designado

informar a Vs. Sas. que o Sr.
para representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e
demais documentos, interpor recursos e impugnaçÕes, receber notificação, tomar
ciência de decisÕes, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes,
recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais,
enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

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

(
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ANEXO ilt
(MTNUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

t2018

NO

- SEDES

CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA

EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA
coNFEcçÃo oe MALHARTA (cAMISETAS com
PINTURA, CALÇA E SHORTS, BOLSAS, KIT

FARDAMENTO PARA BANDA E
rlÂrraulllcARTEL), eARA ATENDER AS
NECESSIDADES

DA SECRETARIA

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL,

IMPERATRIZ E

A

DE
CONFORME

TERMo DE RereRÊrucle E ANExo t, euE
ENTRE SI CELEBRAM O TTIUNICIPIO DE

_,

EMPRESA
NA FORMA ABAIXO.

Ao(s)

dias do mês de
do ano de 2017, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/[\/F n.o 06.158.455/0001-'16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o
201 - Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Social,
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/IUF n.o
, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

CNPJ/MF

n.o

estabelecida na

portador do
neste ato, representada pelo, Sr
RG Ír.o
e do CPF/h/F n.o
_, doravante denominada
sirnplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o
30.001 .36312018- SEDES e proposta apresentada, que passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este nâo
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei
n.o 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condrçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

_

DO OBJETO

a

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços para malharia (camisetas com pintura, calças e shorts, bolsas,
kit fardamento para banda e flâmula/carlel), para atender as necessidades da
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e os Programas do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS, conforme Termo de Referência e Anexo l. Com

Constitui objeto deste contrato
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motivação

no

CP

Processo Administrativo no 30.001.363/2018- SEDES,

e

em
conformidade com o Pregão Presencial no O6412018-CPL e seus anexos. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei
no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçÕes.

CLAUSULA SEGUNDA _ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
| - O cronograma de entrega de distribuição será fornecido de acordo com a
necessidade da SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço
contendo o nome do órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o
quantitativo a serem entregues;

ll - Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envíar todo

o

empenho

e a dedicação

necessários ao fiel

e

adequado cumprimento dos

encargos que lhe são confiados;

lll -

Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de
recebimento da ordem de Fornecimento;

5

(cinco) dias contados do

lV - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no prazo de 2 (dois) dias às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreçÕes resultantes de execução ou de materiais empregados, ou por
manuseio inadequado no transporte;
V - Arcar com todos os custos de reposição ou reintegra nos casos em que

os

produtos não atendam as condiçÕes especificadas neste Termo de Referência.

Vl - Adotar cautelas especiais para o transporte, no que couber;
Vll - Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuiçÕes fiscais e parafiscais
que indicam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos,
bem como pelo custo de frete na entrega, e demais custos inerentes ao
fornecimento dos produtos vendidos;

Vlll

- A inadimplência da Contratada,

com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade
por seu pagamento;

lX - Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigaçÕes pactuadas entre as partes;

X

-

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros
mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;

Xl - A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal, deverá ser idêntica
àquelas constantes no contrato;

Xll -

Manter durante

a

vigência

do

contrato

os

recursos operacionais,

estabelecimento e maquinário em pleno funcionamento, visando
satisfatorio das demandas ;

a atendimento

Xlll - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados:
XIV - Responsabilizar-se pela entrega do material;
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XV - Executar os serviços no prazo determinado;

XVI - A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis apos a notificação da Contratada, sob pena
das sançÕes previstas no art.o 81 da Lei 8.666/93;

XVll - A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante
vencedor, sob pena de recusa da assinatura do contrato;

Xvlll .-A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas;

- Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial;

XIX

-

XX

lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto

como seu representante, conforme elenca (art.68, da Lei 8.666/93), aceito pela
SEDES, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente
e/ou via eletrônicaitelefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do
ob1eto.

cLAUSULA TERCETRA- OBRTGAçOES DO CONTRATANTE
| - Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos,
objeto deste contrato;

ll -

lnformar

a

Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o

recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;

lll - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, podendo
realizar testes nos bens fornecimentos, rejeitar, no todo ou em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

lV

-

Garantir

a

armazenagem

e o uso adequado do produto durante o

período

contratual;

V - Proceder aos pagamentos devidos a(s) licitante(s) vencedora(s);

Vl - Proporcionar todas as facilidades admitidas em Lei para que a(s) licitante(s)
vencedora(s) possa(m) fornecer dentro do estabelecido nesta licitação,

Vll - Aplicar a(s) licitante(s) vencedora(s) as sançÕes administrativas previstas

na

legislação vigente, caso seja necessário,

Vlll

- Designar um servidor, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item 11 do Termo de Referência,
lX - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
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X - Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com
as especificaçÕes e condiçõesestabelecidas neste Edital e no Termo de Referência,
informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador;
Xl - Verificar se a execução do objeto foi realizada com a observação às disposiçÕes
pertrnentes neste Edital e Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento dos bens fornecidos;

Xll - Convocar regularmente o interessado para assinar o Termo de Contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçôes estabelecidos, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 81
da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Xlll - Verificar a

regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos
relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual
necessária;

- Expedir as autorizaçÕes de fornecimento;
XV - Receber o objeto em dias úteis e não úteis, no local determinado na
XIV
req

u

isição I autorização de fornecimento

;

XVI - Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para
a fiel execução do contrato;

XVli - Frernritir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam
devidamente trajados com uniforme em nome da empresa e/ou crachá de
identificação, para entrega do objeto do Contrato;

Xvlll

-

Proporcionar todas as condiçÕes para que a Contratada possa executar o
objeto de acordo com as determinaçÕes do Contrato, do Edital e seus anexos,
especialmente do Têrmo de Referência;
XIX - Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

- Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
XXI - Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
XX

CLÁUSULA QUARTA
DO ATENDIMENTO
l. Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado
pela secretaria, para cada pedido (ou de uma unica vez);

- Manter inalterados os preços e condiçÕes propostos;
lll - Lançar na nota fiscal as especificações dos materiais,
ll

de modo idêntico àqueles

constantes do objeto do edital;

lV

-

Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o fornecimento dos materiais
sem á prévia e expressa anuência da contratante.
1
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DAS PENALIDADES

| - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da
Lei no 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

ll - A contratada,

pela inexecuçáo, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará
sujeita à aplicação das sançÕes administrativas previstas nos arts. 86 a BB da Lei
8 666/93

lll - Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da

Lei

8.666/93, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

CLAUSULA SEXTA _ DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
O valor do presente contrato é de R$........... (
. . . )
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em moeda nacional no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante apresentaÇão da nota fiscal
acompanhada da competente Ordem de Fornecimento;

O

Pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS
PROPORCIONAIS A ENTREGA DO MATERIAL, à medida que for sendo realizado
mensalmente, nâo devendo estar vinculado à liquidaçáo total do empenho,

PARÁGRAFO SEGUNDO-

Para fazerjus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaçâo de sua adimplência com a Fazenda Municipal, com a
devrda autenticaçáo e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do
Trabalho, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidáo Negativa de Debito CND), com FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS);

PARÁGRAFO TERCEIRO -A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do
pagamento em face do não cumprimento, pela empresa fornecedora, das obrigaçÕes
acima descntas ou de qualquer outra causa que esta deu ensejo.

CLÁUSULA SETIMA _ DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes dotaçÕes
orçamentárias:

das Atividades da SEDES: Dotação Orçamentána:
16.001.08.122.0032.2647; Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros -

Manutenção

Pessoa Jurídica; Ficha: 1490; Fonte: 001.

Manutenção do

Conselho Tutelar: Dotaçâo

Orçamentária:
16 001 .08.244.0032.2648, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, Ficha: 1508, Fonte: 001 .

-

lndice de Gestão do SUAS - Operacionalização (lGD SUAS):

Dotaçáo
Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2641, Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1507, Fonte: 095
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indice e Gestiio do Programa Bolsa Família Operacionalização do Programa
Bolsa Família IGD PBF: Dotação Orçamentária: 30.001 08.244.A154.2642,
Natureza: 3390.39.9900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha:
1523, Fonte: 095.

Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS: Dotação Orçamentária: 30.001.08.244.0154.2643, Natureza: 3390.39.9900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1533, Fonte: 095.

Manutenção Das Atividades

E Projetos Do Restaurante Popular: Dotação

Orçamentária: 30.001.08.122.0157.2654, Natureza. 3390.39.9900 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1551 , Fonte: 001 .

Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento lntegral à Família (PAIF)
no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS: Unidade
Orçamentária: 30.001.08.122.0155.2655, Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha. '1590, Fonte: 095.
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para
ldosos: Unidade Orçamentária: 30.001.08.241.0155.2657, Natureza: 3390.39.0099
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1790, Fonte: 095.

Manutenção das Atividades

e

Projetos do Banco de Alimentos: Unidade

Orçamentária: 30.001.08.122.0157 .2658, Natureza: 3390.39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 1564, Fonte: 001

- Outros Serviços

.

Manutenção de Serviços de Gonvivência e Fortalecimento de Vínculos para
Criança e Adolescente (SCFV), Unidade Orçamentária: 30.001 .08.243.0155.2659,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha.
1654, Fonte: 095.

Manutenção dos Serviços

de Proteção Social Básica para Pessoas com

no Centro de Referência CRPD: Unidade Orçamentária:
30.001 .08.242.0155.2661, Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros Deficiência

Pessoa Jurídica, Ficha: 1809, Fonte: 095.

Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança
Feliz: Unidade Orçamentária: 30.001.08.244.01552664. Natureza 3390 39.0099 Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica, Ficha: 1723, Fonte. 095.

Manutenção do Centro de lnclusão Econômica e Social de lmperatriz
Unidade Orçamentária: 30.001.08.334.0'155.2666, Natureza: 3390.39.0099
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Pessoa Juridica, Ficha: 1751 , Fonte: 095.

Manutenção do Serviço dê Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
lndivíduos (PAEFI) no âmbito do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS: Unidade Orçamentária: 30.001 08 244.0158.2672,
Natureza: 3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha:
'1615, Fonte: 095.

Manutenção

de Serviços de acolhimento lnstitucional para Crianças

e
Adolescentes (Abrigos): Unidade Orçamentária: 30.001.08.243.0159.2674,
Pessoa Jurídica, Ficha:
Natureza: 3390-39.0099
Outros Serviços de Terceiros
1630, Fonte: 095.

-

-

Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua no
Âmbito do Centro de Referência Especializado para pessoa em situaçào de
Rua - Centro Pop: Unidade Orçamentária: 30.001 .08.244 0158 2675, Natureza:
3390.39.0099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha. 3550, Fonte:
095

Manutenção da Gestiio das Açôes Estratégicas de Combate ao Trabalho
lnfantil - Programa de Erradicação do Trabalho lnfantil - PETI: Unidade
Orçamentária: 30.001.08.244.0158.2685, Natureza. 3390 39.0099
de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha: 3554, Fonte: 095.

-

Outros Serviços

CLÁUSULA OITAVA
DO CRIÍÉRIO DE REAJUSTE
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração será
efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
íorma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
CLÁUSULA NoNA. DoS AcRÉScIMoS oU SUPRESSÔES
A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condiçÕes contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do objeto até 25ok (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas as condições definidas no
parágrafo 1o. do art. 65 da Lei no. 8.666 de21106193.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESGISÃo Do coNTRATo
| - A inexecução total 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, especificaçôes e prazos;
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especificaçÕes e lentidão
do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais,

c) A paralisação da execução do serviço,

sem justa causa e prévia comunicação

à Administração;

d) O desatendimento das determinaçÕes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

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

0

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

por pafte da

Administração. dos serviços, acarretando
modificaçÕes do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo
primeiro do artigo 65 da lei no8.666 de 21 de junho de 1993;

supressão,

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por ptazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensÕes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
outras previstas, assegurado ao
desmobilizaçÕes
mobilizações
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a situação;

e

e

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da
ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigaçÕes até que seja normalizada a
situação;

m)A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas nos proletos;
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, lmperatrizrMA
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n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do arl. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis;

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual,
bem como a fusão execução do contrato;
CLAUSULA DÉC|MA PRTMETRA- DO ACOMPANHAMENTO DA LlClrAÇÃO
Para acompanhar o certame licitatorio para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Malharia, com vistas ao atendimento das demandas da
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e os Programas Sociais do Fundo
lVunicipal de Desenvolvimento Social - FNIAS, no decorrer do exercício de 2018, a
Secretaria de Desenvolvimento Social nomeia a Servidora Luizângela ldalgo
lViranda, [/atrícula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES..

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OO CONTRATO
O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA
FrscALrzAÇÃo
I - O ruturo contrato que advir deste termo de referência, vigorará por 12 (doze)
meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, através de termos aditivos. Conforme disposiçÕes do art. 57 da Lei n"
8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n' 9.648/98.

!l - As CondiçÕes de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro,
rescisâo, sanções e as demais normas deste termo de referência, deverão constar
em cláusulas da minuta do contrato.

lll - A Secretaria de Desenvolvimento Social designa o servidor Edilson da Silva
Sousa, Matrícula 50.749-1 Diretor de Departamento, paru acompanhar o
processo de fiscalização do contrato, até a prestação final do serviço, ou outros
representantes, especialmente designados, que anotarão em registro proprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou
defeitos observados na forma do Artigo 67, § 1o e 2o, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

lV - As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes a Administração.
Bairro .luçara. lnrperatrizi MA
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V - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DA RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a
CONTRATANTE, ou terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da
CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçÕes

A

contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
oriundos da execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 03 (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

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEIMUNHAS
CPF/tUF

CPF/MF

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. IrnperatriziNlr\
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PREGÃO PRESENCIAL

NO

CP

06412018-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO lNC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

por

Empresa)
intermédio do seu

(Nome da

inscrito no CNPJ

no

representante legal o(a)

portador

da Carteira de

S(a)
ldentidade no

DECLARA, para fins do disposto
e do CPF no _,
junho
de 1993, acrescido pela Lei no
no inc. V do art. 27 da Lei no 8.666, de21 de
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

()

.(data)

(representante legal)

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

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. lmperatriz/MA
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PREGÃO PRESENCIAL N" 06412018-CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CrÊNCrA E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS
DE HABTLTTAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatorio Pregáo n'
06412018-CPL realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme
exigências legais, que damos ciência de 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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