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COMISSAO PIIRMANEN'IE DE LICITAÇAO

EDITAL DE PREGAO PRESE,NCIAL N" O72I2OI8.CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS _ SRP
TIPO: Menor Preço Global.
ÓnCÃO INTERESSADO: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
PROCESSO

ADMINISTRATM:

22.0
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*
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SINIjRA

121 120 I 8

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27 de Junho de
2018 às l4:00h (quatorze horas) - C--aso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento
legal. a presente licitação será realizada no primeiro dia útil srrbseqüenle.
A Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, através da Pregoeira OÍlcial e Equipe de Apoio
designaclos pela Portaria N'6285, de 3l dejaneiro de 2018. publicada no dia 03 de fevereiro
de 1018. torna público. para conhecimento dos interessados" que realizará ejulgará a licitaçào
acin.ra indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e IIABILITAÇAO na Rua
Urhano Santos, n" 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA. regido pela Lei Federal n"
10.-t10. de I 7 de .iulho de 2002. Decreto Municipal n' 2212007 , Lei Complenrentar n" 123, de
l4 de dezembro de 2002. alterada pela Lei Complementar n' 147. de 07 de agosto <le 2014.
Decrcto l-ederal n" 8.538. de 06 de outubro de 2015 e por este Ildital c seus alrexos.
aplicando-se subsidiariamente. no que couberem. as disposiçôes da Lei n." 8.666/9i e demais
normas regulamentares aplicár,eis à espécie:

I. DO OBJETO

l.l. Contratação de empresa para Fornecimento de Banheiros Quítnicos com serviço de
higienização diária, para o atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos. conforme especificações e quantitativos descriÍos no Anexo I e Termo de
ReÍêrência.

1.1.1. Os banheiros quimicos deverão ser equipados com vaso sanitário com tanque para
dejetos. pia. porta papel higiênico. porta papel toalha. saboneteira para sabão líquido. grades

de ventilação. teto

translúcido. piso antidenapante

e

sinalização livre/ocupado, nas

rrodalidades: masculino e feminino. com as devidas identificações;

.l .1. As cabines dos banheiros devem estar novas. em boas condições de uso. sem apresentar
tleÍ'eitos aparentes que comprometam a estética e o uso dos mesmosl
I

1.1.3. Os banhsiros devem ser mantidos lavados. lin.rpos, esterilizados com produtos
antibactericida e gernricida e perfunrados, em horários que não cause maiores transtomos para
os usuários:

l.l.:[. Realizar diariamente. quantas vezes fbrem necessárias e/ou solicitadas pela SINFRA. o
esgotamento e a limpeza dos banheiros quírnicos. observando a teposição dtr papel higiênico e
dos produtos químicos utilizados para limpeza:
1.1.5. A empresa contratada deverá manter um(a) funcionário(a) de plantão durante todo o
período de locação para evitar eventuais transtornos que possam vir a acontecer e proceder a
execuçáo do item acima, mantendo-os uniflormizados, usando máscaras protetoras, luvas
descarláveis e todos os E.PI.. necessários e adequados à execução dos serviços necessários.
1.2. Valor global estimado para a contratação: RS 390.00,00 (trezentos e noventâ

mil reais).

1657 Bairro Juçara. Imperatri:.,,'I4A
CEP: 65.900-505 - D-mail: cptimperatriz@hotmail.conr

Rua Urbano Santos.
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2. - D()S Ar-EXOS

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
a).Àncxo I
- Modelo de Carta Credencial:
b) Anexo II
- Minuta da Ata de Registro de Preços;
c) Anexo lll
- Minuta do Contrato;
d) Anexo IV
- Declaração a que alude o aÍÍ.27". V da Lei n.'8.666/931
e) Anexo V
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os
Í) Anexo VI
Requisitos de Habilitação.
3
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DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto
Municipal n'029/2007 e Decreto Municipal n"l3 de 31 de março de 2015, Lei Complementar
123/06. por este Edital e seus anexos. aplicando-se, subsidiariamente. no que couberem, as
disposições da Lei n" 8.666193 e respectivas alterações. além das demais disposições legais
aplicáveis. que Íicam fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.
1. DA DOTAÇÃO

n\a licitação para registro de preços não é necessário indicar dotagão orçamentária. que
sonrente será exigida para a Íbrmalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos
do art.7'. § 2", do Decreto Municipal 068/2015.
5. DA PARTICIPAÇAO

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

5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1. Cuja lalência 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 pais.

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenhanr sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal. Estadual
ou Municipal. ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualqr"rer vínculo com
servidor do município.
5.2.:1. Que se apresenlem em forma de consórcios.

5.2.5. Das quais participem, seja a que título for. sen,idor público municipal de Imperatriz.
5.2.6. Pessoas Físicas.
6. - DO

CREDENCIAMENTO

6.1 As

licitantes deverão se apresentar junto a(o) pregoeira(o) por meio de um

representante. portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. Imperatriz,,MA
CEP: 65.900-505 - E-mait: cplimperatriz@hormail.com
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Credencial. podendo ser utilizado o modelo do Anexo II do Edital, ou procuração que o
nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante. respondendo por sua
represerltada. comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de
preços, firmar declarações, desistir ou apresentâr razões de recurso, assinar a ata e
praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntalnente com Contralo Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitr.rtivo. cstatulo ou contrato
social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedades comerciais. e. no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores.
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal.
comprovando esta capacidade jurídica;
6.1.3 - As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes.
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. podendo ser
utilizado o modelo do Anero V do Edital.

- Irica Íàcultado às participantes, Apresentar Certidão SimpliÍicada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP.
6.1.,1

- Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes. poderâo ser apresentados em original. os quais farão parte
do processo licitatório. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.
ou publicação em órgão da imprensa oficial. observados sempre os respectiros prazos de
validade:
6.1.5

- Caso as licitantes não se làçanr representar durante a sessão de lances r erbais. ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1 .
6.2

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

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

6.5

-

Somente serão aceitos oomo válidos os envelopes enviados pelo correio. que
compror"adamente Íbrem recebidos antes do inicio da sessão.
7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

n' 123106 e do art. 34 da Lei n" 11.488/07, as
Microempresas - MEs. as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participâr deste pregão deverão observar os
procedimentos a seguir disposlos:
7.1. Por força da Lei Complementar

a1 as licitantes que se enquadrem na condição de ME. EPP ou COOp. e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade Ílscal. deverão consignar tal inlormação expressamente na declaração
prevista no item 6.1.31
1657, Bairro Juçara. Imperatriz,'MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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b)

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

c)

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

7.2. l'ara eÍêi1o do disposto no item acima. caracterizando o empate. proceder-se-á do seguinte
rnodo:

a)

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

b)

a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inlêrior àquela
considerada vencedora do certame. situação em que o objeto licitado será adjudicado
em Íàvor da detentora desta nova proposta (MIl. EPP ou COOP), desde que seu preço
seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias:

c)

não ocorrendo a contratação da ME. EPP ou COOP. na Í'orma da alínea anterior. serâo
convocada as MEs. EPPs ou COOPs remanescentes. na ordem classificatória. para o
excrc íc io do rnesmo 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 dâ não-contratação nos termos previstos no item 7.l.. alínea'c', o objeto
licitâdo será adjudicado em Íàvor da proposta originalmente vencedora do certamei

l)

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor o Í'erta inicial nâo tiver
sido apresentada por ME. EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 . A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
e\ terna as seguintes inlormações:

ê (o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz -

MA

Pregão no 072/2018-CPL
Rua Urbano Santos, n" ló57, Bairro Juçara, Imperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope I - PROPOSTADE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A

PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERI{ADA

E

NT-]MERADA)
8.2. Preencher, necessariamente. os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa.
Rua Urbano Santos. ló57 -. Bairro Juçara, Impemtriz,MA

CEP: 65.900-505 - E-rnail: cplimperatriz@hotmail.com
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emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais, por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto desta
licitaçâo. conforme Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especiÍicações
necessárias à identificação. inclusive marca e/ou modelo do produto cotado. quando for o
caso. conforme Anexo [. e respectivo preço Global, em moeda corrente nacional. expresso em
algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02
(duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em caso de divergência entre
os l'alores unitários e totais. serão considerados os primeiros. e entre o valor expresso em
algarismo e por extenso. será considerado este último.

b.I)

PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS
DEVERÁ SER UTILIZADA A DESCRIÇÀO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DAPROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo I). correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e assinada
por pessoâ juridicamente habilitada pela empresa.

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

A PROPOSTA DE PREÇO DIGI]ALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E
ENTRTGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A
PROPOSTA DE PREÇO IMPRESSA.
C)

9. DAACETTAÇÃO

rÁCru.

9.1 . Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação dos serviços;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos. tributos incidentes,
taxa de administração. serviços. encargos sociais. trabalhistas. seguros, treinamento. lucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos:
c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.
9.2. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço", emitida
pela Contratante.
9.2.1. Os serviços serâo realizados nas quantidades e locais determinados pela Contratante.

9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. contados a partir da data de
entrega da mesma.

9.4. Umavez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços.
alterações ou alternativas nas condições/especificações estip uladas. Não serão considcradas
a§ DroI) ostas q ue contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou borrões.

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo considerados
Rua Urbano Sanlos. 1657 Baino Juçara. Imperatriz'MA
CEP: ó5.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6.0

não atendimento de qualquer exigência
desclassificação do licitante.

ou condiçào deste Edital inplicará

na

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

10. DAHABILITAÇAO
10.1. A documentação de habilitaçào deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
c- a seguinte documentação:

em sua parte externa os dizeres abaixo

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão no (17 212018-CPL
Rua Urbano Santos, n" 1ó57, Bairro Juçara, Imperatriz lNIA, CEP 65,900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(.4, DOCTIMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NI.]MERADA)
10.2. Os docunrentos necessários à habilitação, abairo relacionados, poderão ser apresentados

em original, os quais Íarão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. observados
senrpre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual:

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

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício.

d)

Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgâo competente. quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaçào respectiva.

e) Documento de identidade e cômprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF) dos sócios e dos administradores nâo sócios.
1) Prora de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(crNPJ).

do Ministério da Fazenda

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais
Dír'ida Atir a e Prci idenciária.1.

e

h) Pro','a de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dír,ida Ativa).

i) Prova de regularidade para com

a Fazenda

Municipal do domicílio ou sede do licitante.

1657 Bairro Juçara. lmperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hormail.conr

Rua Urbano Santos.
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Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

.l)

-

Certificado de

k) C'erridão Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa.juridica emitida a menos de 60 dias da data fixada para aberlura da Licitação.
rn) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. iá exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da et.npresa. vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaçâo da proposta.

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

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei

o

balanço patrimonial

e

demonstrações contábeis assim apresentados:

m.2.1) sociedades regidas pela Lei n'6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jomal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

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

- por lbtocópia do Livro Diário. devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou
donricÍlio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por l'otocópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

ou autenticado na

Junta

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

n) 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.

o)

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características. quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de
atestado(s) lornecido(s) por pessoajuridica de direito público ou privado.

p) Declaração. firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores <ie

l8

anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores de l6
anos. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. podendo ser utilizado o modelo do

Anexo [V do lrdital.

q) Atestado da vigilância sanitária (Alvará sanitário) das dependências Ílsicas da empresa.
comprovando sua habilitação para tal serviço:
r) certiÍicado ou inscrição no conselho Regional de euimica CRe, no qual conste o nome
Rua Urbano Sanros. 1657 Bairro Juçara. Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperarrizfrhormail.com
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de seu responsável técnico:

s) Comprovação de que possui em seu quadro permanente engenheiro químico, devidamente
habilitado e reconhecido pelo C.R.Q;

t) Registro Sanitário Estadual ou Municipal. expedido pelo órgão sanitário competente;

u) l-icença de Operação. referente à coleta, transporte e disposição Ílnal dos

eiluentes

sanitários provenientes da atividade da contratada, expedida pelo órgão competente.

10.i. Se o licitante Íbr a matriz. todos os documentos deverão estar com o número do CNP.I
da matriz. ou:
10.3.1. Se o licitante for filial. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial. erceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e Íiliais, bem assim quanto ao CertiÍlcado de
Regularidade do FGTS. quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado.
devendo apresentar, neste caso, o documento comprotratório de autorização para a

centralização.
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que. pela própria natureza. Í'orem emitidos somente em nome da matriz.
10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Intemet. somente produzirão
eÍ-eitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5.0 não

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

1I. DO PROCEDIMENTO
1 1.1. 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 0l) e os documentos de habilitaçào
(linr elope 02).

I l.l .l . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer pÍazo de tolerância de ate
para a abertura dos trabalhos.

11.2. Iniciada

l5 (quinze) minutos

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçào
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos 4!9g do referido horário.
11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes
e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V. serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço.
desclassifi cando-se as incompatíveis.
I 1.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior. o

aulor dà oferta de Menor Preço e os das olertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela. poderão ofeftar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decresccntes. até a proclamação do vencedor.
I l.;1.1. A oÍêrta dos lances deverá ser eÍêtuada no momento em que for conferida a palavra ao

licitante. na ordem crescente do desconto.
Rua Urbano Santos. 1657
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11.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, r,alores e os lances ofertados.
I

1

.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

1 1.4.4. Depois de deiinido o lance de menor valoq e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes. retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classilicação dos licitantes

remanescentes.

11.5. Quando nâo Íbrem verificadas. no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no iten.r 11..{. 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 of'erecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão
cla etapa de lances l erbais).
11.6.

A

desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),

in.rplicará na manutenção do último preço apresenlado pelo licitante. para el'eito de ordenaçâo
das propostas.
I 1.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes. será veriflcada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

I 1.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a).
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

I1.8.1. Encerrada a eÍapa competitiva relativa ao primeiro item, quando fcrr o caso, dar-se-á o
início cra competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
I 1.9. Declarada encerradâ a etapa competitiva e ordenadas âs oÍêrtas de acordo com o menor

preço oÍêrtado. o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classiÍicada em primeiro
Iugar.
I 1.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente
classiÍlcada em segundo lugar. e assim sucessivamente. até que um licitante atenda às
ctrnd içõcs fixa,las neste edital.

ll.ll.

Nas situaçôes previstas nos subitens 11.7. 11.8

e ll.l0, o(a) Pregoeiro(a)

poderá

negocial' diretamente com o proponente para que seja obtido desconto nrelhor.

1f. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital. será classiÍlcada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar. sendo-lhe
adiudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do ceíame.
II

.

O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contraração. as empresas
11.13.

poderão retiráJos no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaçào clos rnesmos.

ll.l4.

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

Pregoeiro(ay e por rodos os licitantes presenres.

DO.IULGAMtrNTO DAS PROPOSTAS
I2.1. Esta licitação é do tipo Menor preço Global, em consonância com o que estabelece
12.

legislaçào peninenre.

a
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12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital. notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.
12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que. satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital.
apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.
12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas. após
os lances verbais, se for o caso. o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate. na mesma sessào e
nâ presença de todas as demais licitantes presentes. atrar'és de sorteio. na forma do disposto

no § 2" do artigo 45 da Lei n" 8.666193.
12.5. No caso de divergência entre o valor numórico e o por extenso inÍbmado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se Í'or o caso, prevalecerá o valor
unitário.
13. DO

DIREITO DE RECURSO

I 3. I . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer. com registro em ata da síntese das suas razões. quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso. podendo juntar
memoriais. ficando os denrais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. sendolhes assegurada vista imediata aos autos.

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

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

os prazos legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais. a autoridade
competente adjudica e homologa â presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classilicada para assinatura da ata de registro de preço.

1i.6 A tàlta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará

a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao
vencedor.

l,l. Do REGTSTRO DE PREÇO
14.1. o sistema de Registro de Preços (sRP) é o conjunto de procedimenros para o registro
formal de preços. relativo à aquisição de bens e serviços, visando a eventuais e futuras

aquisições da Administração Pública.

14.2- A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condiçóes de compromisso para a futura contratação/aquisiçào. inclusive com preços.
especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes. conforme especiÍicações càntidas
Rua Urbano Santos, 1657 -. Bairro Juçara. Imperatriz,,MA
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neste instrun'rento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos licitantes.
cônlorme exigêucias editalícias.

A

descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa
em um (01) ano. e em conlormidade com a legislação, nào
obrigtindo o Município de Imperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada,
possibilitando a aquisição integral. parcial ou mesmo a não aquisição.
14.3.

r.niixir.na para fomecinrento

1.1.,1.

O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano, a contar da data

de

assinatura da respectiva ARP.

l.{.5. A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a llrmar as contratações
que delas poderão advir, facultando-lhe a realizaçáo de procedimento específico para a
execução dos serviços pretendidos. sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fomecimento em igualdade e de condições.
14.6. Homologado o resultado do certame. a Comissão Permanente de Licitação convocará os
interessados para assinatura da ARP. no prazo de até 02 (dois) dias. respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados. a qual se constitui em
compromisso lirrmal de t'ornecimento nas condições estabelecidas. observados os requisitos
de publicidade e economicidade.

IJ.7. A aquisiçào dos produtosjunto ao lornecedor registrado será lormalizada pelos Órgàos
Integrantes da ARP. conforme consta no Termo de Referência. através de requisição formal.
or-r similar. no que couber.
14.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação. nos termos referidos no item
anlerior. e làcultado à Administração. dentro do prazo e condições estabelecidas. convocar os
remanescentes. na ordem de classificaçào, para fazê-lo em igual prazo e nos termos de sua
proposta. ou l'evosar o lote. ou licitá-lo.

I5. DOS ÓNCÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

l. Órgão Participante - Integram a Ata de Registro de Preço a Secrelaria de lnÍiaestrutura
Serviços Públicos - SINF'RA, tendo como Orgão Gerenciador do presente SRP a
Superintendência de Registro de Preço desta Comissão Permanente de Licitação - CPt..
15.

e

15.2. órgâos não participantes - todos os demais órgãos <la administraçâo pública municipal

diteta. autárquica e tundacional, fundos especiais, conselhos escolares. empresas públicas.
sociedades de economia rnista. conselhos municipais e demais entidades controladas, direta
ou indirelamentc prlo M unicipio.
16.

DAADESÃO À Ar.q, Or REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro

irrgào/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha pa(icipado do ceÍame
objekr cleste Edital. mediante prévia consulta a Superintendência de Registro de Preço desta
Comissão Pemlanente de l-icitação. desde que devidamente comprovada a vantagem,
respeitado o limite contido no l)ecreto Municipal n' 13. de 3i de março de 2015.
16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços. quando desejarem
làzcr ustt da Ata de Registro de Preços. deverão manifestar seu interesse.junto a Comissão
Permanente de Licitação, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados. obedecida a ordem de classificação.
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16.3. O fomecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem prévia autorização do Orgão Gerenciador.

16.4. Caberá aos Íbmecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços. observadas as
condições nela eslabelecidas. optar pela aceitação ou nãô do fornecimento aos nào
participantes que soliciten adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitando o disposto no Decreto Municipal n" 13, de 3l de março de 2015.
16.5. As solicitações de adesão. concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de oficio emitido pela presidência do órgão
gerenciador.

I7. DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO
1

7.1 .

O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

I 7.1 . I .

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

17.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente. no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
17.1.3. Não aceitar reduzir

o seu preço registrado. na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado.
17. I .4.

Tiver presentes razões de interesse público.

17.1.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I. II e IV do caput do
Decreto Municipal n" 13, de 3l de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla
det-esa. será formalizada por despacho da Presidência da CPL.
1 7.1 .6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
dc fato superv'eniente que venha comprometer a perfeita execução contratual. decorrente de
caso tbnuito ou força maior devidamente comprovado.

r8. DAS OBRTGAÇÕES DO ÓRGÀO GERENCTADOR
18.1. Compete ao Órgão Gerenciador:
I 8.1

.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços -

SRP.

18.1.2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a conespondente Ata de Registro de
Preços.

18.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação. sempre que
solicitado, dos fornecedores. para atendimento às necessidades da Administração. obedecendo
a ordem de classificação e os quantitativos de contrataÇão definidos.
I 8.1..1.

Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

18.1.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

o

contraditório. decorrentes de

18.1.6. Realizar. periodicamente. pesquisa de mercado para comprovaÇão da vantajosidade
dos preços registrados.
18.1.7. Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço.
Rua Urbano Sanros, 1657 _ Bairro Juçara. ImperatrizMA
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18.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações
dela decorrentes.
18.2. Compete aos órgãos interessados e não pârticipantes:
I 8.2.1 .

Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador.

18.2.2. Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de instrumento

contratual. conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias. observado o prazo de
vigência da ata.

18.3. Compete aos órgãos participantes

e não participantes, na qualidade

de

Contratânte:
18.3.1. Ef-ehrar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento definitivo

dos materiais

e

verificação do cumprimento de todas as obrigações legais. fiscais.

previdenciárias. trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
18.3.2. Designar um profissional. se necessário, para. na qualidade de fiscal. acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato.
18.3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato. sob o aspecto quantitaliltr
e qualitativo. anotando em registro próprio as falhas detectadas.

18.3.4. Notificar a empresa, por escrito. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do termo de Ret'erência, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.
18.3.5. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

18.3.6. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
peúinentes no Termo de ReÍêrência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamelito.
18.3.7. Convocar regularmente o interessado para assinar o terrno de contrato, aceilar ou
relirar o instrumento equivalente. dentro do prazo e condições 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.

18.3.8. Verificar a regularidade llscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
ljrmatura e gestão contratual. devendo o resultado dessa consulta ser impresso. sob a f'orma de
cxtmlo. e.iuntado aos autos. com a instrução processual necessária.

18.3.9. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais serào
entregues.

18.3.10. Pennitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a entrega do material.

L

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
zrcordo com as determinações do Contrato. do Edital e seus Anexos. especialmente do Termo
de Relerência.
I 8.3.1

18.3.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada. de acordo
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. ImperatrizlMA
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P

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.-i.li.

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

18.3.14. Notiticar previamente à Contratada. quando da aplicação de penalidades.

18.3.15. Aplicar
legislação.
19.

à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções adrninistrativas previstas

na

DAATA DE REGISTRO DE PREÇO

19.1. Após a homologação da licitaçào. o Órgào Gerenciador. respeitada a ordem de
classihcação. convocará o (s) declarado (s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de
Preços. no prazo de 02 (dois) dias.
19.2. Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da
sanção que a ele possa ser imposta. é làcultado à Administração. dentro do prazo e das
condiçôes estahelecidos. convocar os remanescentes, na ordem de classificação. para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condições! ou revogar a licitaçào.

19.3. A Ata de Registro de Preços. publicada no site do município. aperfeiçoará o
compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital. terá a validade de l2 (doze)
nleses. a partir da sua assinatura.
19.4. A exislência de preços registrados não obriga a Administração a contratar. iacultando-se
a rcalização de licitação especifica para a contratação pretendida, assegurada preÍêrência ao
Íbrnccedor registrado em igualdade de condições, nos termos do Decreto Municipal n' 13. de

3l

de março <le 201 5.

20. DA CONTRATAÇÂO

20.1. Homologado o julgamento. será elaborado o Contrato em Íàvor do(s) licitante(s)
vencedor(es). o qual será convocado para firmar a avença.
20.2. O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úrteis, prorrogável
uma única vez. a critério da Secretaria Municipal de Inlraestrutura e Serviços Públicos, para
atender à convocaçào prer ista no item anterior.

20.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado. inj ustificadamente. será convocado outro licitante. observada a
ordern de classificação. e assim sucessivamente. sem prejuizo da aplicação das sanções
cabíveis. observado o disposto no subitem acima.
20.-1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transflerência, total ou parcial.

2r. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
21.1. A CON'IRAIADA deverá planejar a entrega do equipamento à medida que lor solicitada
pelo geslor do contrato;

21.2. Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento. ílcando a contratada
responsável pela entrega montagem. manutenção e desmontagem e recolhimento senr nenhum
ônus para o contratante:

21.3. A entrega deverá ser realizada pela manhã. em horário a ser acordado com o gestor do
Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara. Imperatriz/l\,lA
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conlrato e o recolhinlento deverá ser realizado no dia seguinte âo tennino do periodo de
\ elatlclo:
21..1. O recebimento só será considerado após a análise minuciosa. pelo servidor responsável.
se o equipamento atende às especificações exigidas neste editali

21.5. No caso de não atender às especificações,

a CONTRATADA providenciará a

substituição imediata dos equipamentos, no prazo miiximo de 12 horas.
22. DAACEITAÇAO DO OBJETO

22.1. Entregue o produto. se estiver em perfeitas condições, atestado pela SINFRA, será
recebido, por servidor especialmente designado. que assinará o "termo de recebimento do
produto".
22.2. "O termo de recebimento do produto", somente será assinado se a licitante vencedora.
tiver a:endido todas as condições especificadas neste Edital. bem como as especificações
apresentadas nas Propostas.

22.3. Os equipamentos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após terem
sido cont'eridos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições
exigidas neste edital.

22..{. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas
Ílcando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua
responsabilidade. bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para
correção de lalhas. visando a apresentação da qualidade do equipamento.

22.5. O transporle dos equipamentos objeto deste pregão será de responsabilidade da empresa
contratada.

23. DAS PENALIDADES

23.1. O não cumprimento das obrigações deste Edital sujeitará a contralada as seguintes
penalidades:

23.1.1. Por entregar os equipamentos fora do prazo pré-estabelecido pela contratante,
determinadas neste Edital. Multa de 5% (cinco por cento) do valor unitário do contrato:
23.1.2. Por não estarem os equipamentos de acordo com as especificações definidas neste
Edital. Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato.
23.1 .3. Por não atender solicitação de informações da fiscalização, dentro do prazo estipulado.

Multa de

1%o

(um por cento) do valor unitário do contralo. por ocorrência.

23.1.4. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da
SINFRA. Multa de 2Yo (dois por cento) do valor unitririo do contrato. por ocorrência.

2i.1.5. Não atendimento as demais obrigações contratuais. Multa de l%(um por cento) do
valor unitário do contrato. por inegularidade não especificada expressamente nas letras
antcriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste
lidital sujeitará a cor.rrratada. a critério da fiscalização da SINFRA. as multas de graduação
nrais elevadas. ou a rescisão contratual.

23.1.6. considera-se como preço unitário do contrato. para f,rns de incidências de multas. o
valor da ultima fatura mensal.
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara. lmperatriz,'MA
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24. DO PRAZO UT VTCÊXCTA,DO CONTRATO

A vigência do contrato não ultrapassará 3 I de dezembro do exercício coÍrente, a contar
da data de sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente. devendo-se excluir
o plimeiro e incluir o último.
24.1 .

25. DAS OBIGAÇOES DACONTRATANTE

.

F.fetuar o pagamento à CONTRATADA. de acordo com as diárias utilizadas na
erecução dos serviços objeto da contratação, obedecidos o preço e condições estipulados
neste Edital:
25.1

15.2. Promover. através de seu representanle (gestor do contrato), o acompanhamento e a
liscalização da prestação do sen,iço. anotando, em registro próprio, as Íàlhas detectadas e
comunicando à CONTRAIADA as ocomências de quaisquer fatos que. a seu critério. exijant
nredidas corretivas por paÍe da mesma:

25.3. Proporcionar

à

CONTRATADA as facilidades necessárias,

a ltm de que possa

desempenhar normalmente o serviço contratado;

25.4. NotiÍicar, por escrito. a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada
na execução do contrato,

25.5. Pemritir o acesso da CONTRATADA no local de entrega dos banheiros, quando da
execução do contrato, respeitadas as norrnas internas (segurança e disciplina) do
C'ONTL{TANTE.
26. DAS OBRIGAÇOES DACONTRATADA

26.1. Cumprir o que dispõe este Edital. incluindo os prazos e os procedimentos a serem
aciotados na execuçào da prestação dos serviços;

26.2. Comprovar. a qualquer tempo da vigência contratual. qualquer dos requisítos reÍ'erentes
à CON IRATADA. cxigidos neste Edital:
26.3. Nào transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto deste Edital;

2ó.4. Disponibilizar as cabinas toaletes em conformidade com os termos da proposta;
26.5. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal. transportes.
equipamentos e manutenção dos banheiros, bem como responsabilidade em relação à
destinaçâo final dos efluentes em local licenciado, de acordo com a legislaçào vigente;

26.6. F'ornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual e/ou
coletivo previstos em lei. bem como as instruções básicas de utilização. visando ao seu
correto manuseio, com vistas à segurança do trabalho;

26.7. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados. comprovadamente. causarem
ao patrimônio do CONI'xn*IANTE ou a terceiros durante a pernranência rro local de trabalho.
dccorrentes de ação ou ontissão culposa ou dolosa. procedendo imediatamente os reparos ou
indenizações cabiveis c assumindo o ônus decorrenle;

2(r.8. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos
serviços. objeto dos c'ontratos. de acordo com as normas técnicas da ABNT. em estreita
observância às legislaçôes federal. estadual e municipal. bem como, a quaisquer ordens ou
Rua Urbano Sanros. l6-57 - Bairro Juçara. lmperatriz/,MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatrizú?hormail.com
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determinação do Poder Público. procurando dentro do possível conduzir os serr.iços e o
pessoal de modo a formar. perante o público. uma boa imagem da CONI'RAIANTE e da
própria CONTRATADA;

26.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.
decorrcntes de culpa ou dolo na execução do Contrato. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
26.

10. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito. de

qualquer

anormalidade que verificar na execução dos serviços.
26.1 I

.

Prestar

os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTR{ANTE.

cujas

reclamaçôes se obriga a atender prontamente.

26.1f. Manter seus funcionários. quando da execução dos serviços objeto do contrato.
identiÍlcados por crachá e uniformizados. quando em trabalho, sujeitos às normas de
Í'uncionamento do CONTRATANTE. devendo substituir imediatamente qualquer um deles
clue demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente à boa ordem, nào
observe as normas internas (segurança. disciplina) do CONTRATAN'I'E ou impeça a ação da
ti scalizaçào:

26.13. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçào
específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do
CONTRATANTE:

26.14.lndicar um preposto (informando número de telefone para contato, celular e Íar) o qual
será o responsável pela fiel execução do contrato.
27. DO PAGAMENTO

27.1. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentária. por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas
fiscais do(a) tbrnecimento/Execução dos Serviços devidamente ce(ificadas pelo Agente
Público.

O

pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
fornecin.rento/prestação dos seniços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar Vinculado a liquidação total do empenho.

27.2.

27.3. Para Íazer.lus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal. regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por'fempo de
Serviço - FGTS. com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT). bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos
contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN.
27.4. A periodicidade dos pagamentos será mensal.

a Contratante responsabilizar-se apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mecliante contabilizaçâo e
apresentação. ao llnal de cada serviço ou período não inferior a um mês. pela Contratada. dos
lormulários de controle dos servicos.
27.5. Para fins de pagamento.

Rua [Jrbano Santos. 1657 Baiuo Juçara, ImperatrizlMA
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27.6. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao liscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.

27.7. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura. a Contratante devolverá o
documento Ílscal à Contratada. interrompendo-se o pÍazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correÇão dos dados contestados pela
Contratante.

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

27.9.

A

Contratante reserva-se. ainda. o direito de somente efetuar o pagamento após a
foi executado em conformidade com as especiÍicações do contrato.

atestação de que o serviço

27 -10. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondenles a multas

ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do termo.

27.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma l'orma para tanto. serâo devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a (seis por cento ao ano). capitalizados diariamente em regime dejuros simples.
27.12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM : I x N x VP. onde: EM Encargos moratórios devidos; N : Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do ef'etivo pagamento: I = Indice de compensação financeira - 0.00016438; e VP: Valor da
prestaçâo em atraso.

28. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO
28.1. O f'ornecimento dos equipamentos, objeto da presente licitação será feita diretarnente a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. e atestado por servidor
desta instituição designado para esse fim.
28.2. O responsável pelo recebimento. anotará em registro próprio todas as ocorrências.
28.3. A Secretaria de Inlraestrutura e Serviços Públicos. caberá a fiscalização do fornecimento
dos equipamentos. Para tanto. serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir do
contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

29. DO CRITERIO DE REAJUSTE
29.1. Os preços serào fixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da t,ei n" 8.666/1993
ou no atigo l7 do Decreto Municipal n" l3/2015, de 3l de março de 2015.

29.2. 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 equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato. na forma <ja alínea "d" do
Art, 65 da Lei n.'8.666/93.
30. DA RESCISÃO OO CONTRATO
30.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseia a sua rescisão, se houver uma
das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n" g.666/93. de 21106193.
30.1

.l . Constituem motivo para rescisão do Contrato:
Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara. ImperatrizrMA
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a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

cláusulas contratuais. especificações e lentidão do seu
cumprimento. levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fomecimento nos prazos estipulados.

b) O cumprimento iregular de

c) A

paralisação
Administração.

da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação

á

d) O desatendimento das detemrinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizal a sua execução. assim como as de seus superiores.

e) O cometinrento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na Í'orma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Í,ei n'8.666. de 2l dejunho de 1993.
l) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissoluçào da sociedade ou o Íalecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
preiudique 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.

i) A supressão. por pafie da Administração.

dos serviços. acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do anigo 65 da lei n"
l{ í)óh. de I I de .junho de I Sq3.

por ordem escrita da Administração. por prazo superior a 120
(ccnto e vinte) dias. salvo em caso de calamidade pública. grave perturbação da ordem intema
or.r gucrra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo.
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. assegurado ao
contratado. nesses casos. o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes
assumidas a1é que seja norm alizada a situação.
k,) .A suspensào de sua execuçâo

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos sen,iços ou parcelas destes. já recebidos ou executados. salvo em caso de
calamidade pública grave pefturbação da ordem intema ou guera assegurado ao contratado o
direito Ce optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
m) A não-liberação. por parte da Administraçâo, de área, local ou objeto para execuçâo de
serviços" nos prazos contratuais. bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou lorça maior, regularmente comprovada" impeditiva da
execução do contrato.

o) O tlescumprimento do disposto no inciso V do art.27. sem prejuizo das sanções penais
c

abí

r" r.'i s .

subcontratação total ou parcial do seu objeto. a assor:iação do contratado com oulrem, a
ccssão ou transÍêrênciur. total ou parcial da posição contratual. bem como a lusão erecução do

ll).^

conttato.

- Bairro Juçara. ImperatrizlMA
CEP: 65.90tt505 - E-rnail: cplimperatrizirlhotmail.corn
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3I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adiudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

31.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
31.3. O contratado obriga-se a aceitaq nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65. § 1', da Lei n'
8.666/93.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado. pertinente e suficiente para iustificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade. de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
31.-1.

31 .5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato

convocatório do Pregão Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento,
providências ou impugnaçôes enviados por fax, e-mail ou vencidos os respectivos prazos
legais.

31.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital. deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
o qual deverá receber. examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a
pertinência.

j

I .7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que. tendo aceitado
sem objeção. venha. após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o

viciem.
31.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

31.9. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superiol em qualquer iase da licitação. poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo.
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão

pública.

31.10. Não serão considerados motivos para desclassiÍicação 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 Ílram os direitos dos
demais Iicitantes.
31.11. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em Íàvor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração. a finalidade e a segurança da contrataçãolfomecimento.

31.12. Em caso de discrepância entre os anexos e

o Edital,

prevalecerá à redação deste

instrumenlo convocatório.
31.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Adrninistração Pública
Municipal. deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
Rua Urbano Santos. i657
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I . 14. Os aulos do respectivo processo adminisÍrativo que originou este edital estào com vista
lranqueada aos interessados na licitação.

i

1.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes.

serão publicados na Imprensa OÍicial, caso não possam ser leitas diretamente aos seus
representantes.

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

31.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.
3l .18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais). a ser recolhido através de
Documcnto de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária. podendo. ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
C[)L. na Rua lJrbano Santos. 1657. Bairro Juçara. Imperatri/MA, estando disponível para
alendimento em dias úteis. das 08h às 1.1h.

Imperatriz (MA).

I h-{, )ttr,
r)

y

\-r--1

ll

de Junho de 2018

I<-

Christiane I e
des Silva
Pregoeira

1657 Bairro Juçara. Imperatriz,MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGÃO PRESENCIAI- N" 07212018 - CPL

ANEXO I
(Proposta dc Preços e Termo de Referência)

dc

de

l01tl.

I)rezados Senhores-

tic
.na
t-tu
inscrita no CNPJ/MF sob o número
Rua
portador do CPF n"
c
neste ato representada por
propõe
Municipal
de
Infraestrutura
e
RG r,o
a Secretaria
, abaixo assinado,
Serviços Públicos. os preços infra discriminados, a Contratação de empresa para
Fornecimento de Banheiros Químicos com sen'iço de higienização diária. para o atendimento
das demandas desta Secretaria. objeto do PRFGÀO PRESENCIAL n'07212018-CPL:

(empresa),

a)

com

sede na cidade

PÍazo de validade da proposta. que não poderá ser inÍêrior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura.
execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço".
cmitida pela Contratante.

b) A

c)

Preço'lotal por extenso RS............ (.

Nome. Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. lmperatriz,MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperarriz@hotmail.conr
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3
CP
1.

JUSTIFICATIVA
1.1

2

A Secretariâ Municipal de lnfraestrutura e Serviços PÚblicos, necessita do
fomecimento de banheirc químicos com serviço de higienização diária, para o
atendimento das pessoas prêsentes no período de veraneio nas praias do cacau
e do meio, visando propiciar condições mínimas de aspectos higiênicos e
sanitários impedindo a degradação do espaço ambiental.

OBJ ETO

2.1,

Fornecimento de banheiros químicos com serviço de higienização diária para o
âtendimento das demandas da Secretaria de lnfràestrutura e SeMços Públicoe do
município de lmperatriz - Mf, visando o atendimento das demandas oriundas
desta secretaria, conforme planilha abaixo:

Serviço de fornêcimento

de
banheiros químicos com serviço de
higienizaÉo diária, medindo
2,30x1,20t1,20m, tanque com
capacidade para 220 litros,

01

DIARIA

50

60

130,00

3

ÍOIAL MÁXIMO Ê5TIMADO
TIPO BANHEIRO

QT BANHEIROS

Masculinos
Femininos
2.2

25
25

390.000,00

RS

390.0@,m

QUANTIDADE DE DÁRIAS

60
60

Os banheiros químicos deverão ser equipados com vaso sanitário com tanque
pâra dejetos, pia, porta papel higiênico, porta papel toalha, saboneteira para

sabão Iíquido, grades de ventilação, teto translúcido, piso ântiderrapante e
sinalização livre/ocupado, nas modalidades: masculino e feminino, com as
devidas identificações;
2.3.

As cabines dos banheiros devem estar novas, em boas condições de uso, sem
apresentar defeitos aparentes que comprometam a estética e o uso dos mesmos;

2.4

Os banheiros devem ser mantidos lavadog limpos, esterilizados com produtos
antibactericida e germicida e perfumados, em horários que não cause maiores
transtornos para os usuários;

2.5

Realizar diariamente, quantas vezes forem necessárias e/ou solicitadas pela
SINFRA,

o

esgotamento

e a limpeza dos banheiros químicos, observando

reposição do papel higiênico e dos produtos químicos utilizados para Iimpeza;

a

,1

NO

421

S\N FRA
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2.6

3.

N

A empresa contrâtada deverá manter um(a) funcionário(a) de plantão durante
todo o período de locação para evitar eventuâis transtornos que possâm vir a
acontecer e proceder a execução do item acima, mantendo-os uniformizados,
usando máscaras protetoras, luvas descartáveis e todos os E.P.l, necessários e
adequados à execução dos serviços necessários.

5

VALORE ESTIMADO

3.1

O Valor global estimado de acordo com o preço praticado no mercado, para o
serviço de fornecimento dê banheiros químocos é de RS 390.000,0o ffrezentos e
noventa mil reais) conforme as condições acima, sendo que a empresa vencedora

é aquela que oferecer menor preço, prezando as qualidades dos produtos
licitados.
4

DA MODATIDADE

4.).

Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação

denominada PRE6ÃO na sua forma PRESENCIAL utilizando- se o Sistema de
Registro de Preçosa qual observará os preceitos de direito público e, em especial
as disposições da Lei Federal ne. 10.520 de 17 de julho de 2OO2, e,
subsidiariamente, da Lei Federal ne. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações, da Lei Complementar ne. 123 / 2006, da Lei Complementar ne.
L47 /20L4 e outras normas apliéveis à espécie.

5.

4

DOS CRITÉRIOS DE HAEILITAçÃO

5.1.

Deverá ser obecido quando da elaboração da minuta

do

instrumento

convocatório, o disposto na Lei Federâl ns 8.666/93, em especial o disposto nos
afts. 27 ao 32 e ainda os documentos abaixo:
5.1.1

Atestado da vigilância sanitária (Alvará Sanitário) das dependências
físicas da empresa, comprovando sua habilitação para tal serviço;

5.1.2.

Certificado ou inscrição no Conselho Regional de Químicâ
qual conste o nome de seu responsáveltécnico;

s.1.3

Comprovação de que possui em seu quadro permanente engenheiro
químico, devidamente habilitado e reconhecido pelo C.R.e

5.1.4.

Registro Sanitário Estadual

-

CRO, no

ou Municípal, expedido pelo

órgão

sanitário competente;
s.1.5

Licença de Operação, referente à coleta, transporte e disposição

final dos efluentes sanitários provenientes da atividade
contratada, expedida pelo órgão competente.

o*Hffigw*
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6.

N"
a1

DAs CONDIÇÕES DA ENTREGA

6.1.

A CONTRATADA deverá planejâr a entregâ do equipamento à medida que for
solicitada pelo gestor do contrato;

6.2

Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento, ficando a

responsável pêla entrega montagem, manutenção

e

contratada
desmontagêm e

recolhimento sem nenhum ônus para o contratantê;
6.3

A entrega deverá ser realizada pelâ manhã, em horário a ser acordado com o

gestor do contrato e o recolhimento deverá ser realizado no dia se8uintê ao
termino do período de veraneio;
6.4.

o

recebimento só será considerado após a análise minuciosa, pêlo servidor

responsável, se o equipamento atende às especificâções exigidas pelo edital;

6.5.
7.

No caso de não atender às especificações, a CONTRATADA providênciará
substituiçâo imediata dos equipamentos, no prazo máximo de 12 horas.

â

DAACEITAçAO DO OBIETO
7.L

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

7.2

O termo de recebimento do produto", somente será assinado se â licitântê
vencedora, tiver atendido todas as condiçôes especificadas neste termo de
referência, bem como as especificações apresentadas na Propostas.

7.3.

Os equipamêntos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente
após terem sido conferidos pela respêctiva áreâ solicitante e atendidas as

5

especificações e condições exigidas neste edital.
7.4

Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições
pactuadas ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do
fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos
as suas próprias custas para correção de falhas, visândo a apresentaÉo da
qualidade do equipâmênto.

7

8.

.5.

O transporte dos êquipamentos objeto deste pregão, será de responsabilidade
da empresa contratada.

CRITÉRO DE ESCOLHA DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.

A empresa interêssada deverá apresentar propostâ de preços, em papel
timbrado no qual conste seu CNpJ, devendo estar assinada pelo seu
rêpresentante legal e ainda, devendo constar â descrição do obj eto de forma
detalhada e/ou fazendo menção a este Termo de Referência;

ar E r,l.t^rsfünult c sc np6 Flu-lcdr
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9

PENALIDADES

9.1

O não cumprimento das obrigações deste termo de referencia sujeitará

P
a

contratada as seguintes penalidades:
9.1.1

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

9.1.2. Por não estarem os equipamentos de acordo com as especificações
definidas nestê Termo de Referência. Multa de 3% (três por cento) do
valor unitário do contrato.

9.1-3. Por não atender solicitação de informações da fiscalização, dentro

do

prazo estipulado. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do
contrato, por ocorrência.

9.1.4. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela
fiscalização da SINFRA. Multa de 2% (dois por cento) do valor unitário do
contr ato, por ocorrênc;a.
9.1.5

9-1.6.

10.

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

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

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1.

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

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

11.

DAS OBIGAçÔES DA CONTRATANTE
11. 1

Efetuar o pagamento à CON IRATADA, de acordo com as diárias utilizâdas na
execução dos serviços objeto da contratação, obedecidos o preço e condiçôes
estipulados no contrato;

1L.2

Promover, através

de

do

seu representante (gestor
contrato), o
acompanhamento e a fiscalização da prestação do serviço, anotando, em registro
próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONfRA DA as ocorrências de

6
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quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
mesma;

fim de que

11.3

Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a
desempenhar normalmentê o serviço contratado;

11.4

Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execução do contrato;

11.5

Permitir o acesso da CONÍRAÍADA no local de entrega dos banheiros, quando da
execução do contrato, respeitadas as normas internas (segurança e disciplina) do

1ZÁ
P

possa

CONTRATANTE.

1.2.

DAS OBIGAçÕES DA CONTRATADA

1-2.1-

Cumprir o que dispõe este Termo de Referência, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execução da prestação dos serviços;

12.2.

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

12.3.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;

12.4.

Disponibilizar as cabinas toaletes em conformidade com os termos da proposta;

12.5

Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relaclonadas com pessoal,
transportes, equipamentos e manutenção dos banheiros, bem como
responsabilidade em relação à destinação final dos efluentes em local licenciado,
de acordo com a legislação vigente;

12.6

Fornecer aos seus empregâdos todos os êquipamentos de proteção individual
e/ou coletivo previstos em lei, bem como as instruções básicas de utilizâção,
visando ao seu correto manuseio, com vistas à segurança do trabaÍho;

12.7

Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente,
causarem ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência

no local de trabalho, decorrentes de ação ou omissão culposa ou

dolosa,

procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;

12.8.

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

I

7
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1-2.9. Responder pelos cianos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou

N"

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo ór8ão

4zt-

interessadô.

P

12.10. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente

e por escrito, de qualquer

anormaÍidade que verificar na execução dos serviços.

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

12.12. Manter seus funcionários, quando da execução dos serviços objeto do contrato,
identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos às
normas de funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado
inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas (segurança,
disciplina) do CONTRATANTE ou impeça a ação da fiscalização;
1.2.13

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados
no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas
dependências do CONTRATANTE;

12.14. Indicar um preposto (informando número de telefone para contato, celular e fax)
o qual será o responsável pela fiel execução do contrato.

13.

DO PAGAMENTO

13.1.

O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretâria de Planejamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem

bancária, em até
produtos/serviços,

após a aceitação definitiva dos
apresentação das notas fiscais do(a)

30 (trinta) dias

com

fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente
Público;
13.2.

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

13.3

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar

.junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados,
inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natu
- ISSQN;

13.4.

A periodicidade dos pagamentos será mensal;

8
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Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se á apenas pelos serviços

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilizaÇão e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a
um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços;
13.6

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

13.7

Cãso sejam verificadas divergências na Notâ Fiscal/Fatura, a Contratante
devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a
correção dos dados contestados pela Contratante;

13.8.

No caso de faturas emltidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á
partir da data de recebimento do documento corrigido;

13.9.

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

após a atestação de que o serviço
especif icações do contrato;

13.10.

A

CONTRATANTE

correspondentes
têrmos do termo;
13. 11

foi executado em conformidade com

poderá deduzir

a multas ou

do

montante

a

pagar

os

a

as

valores

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante

encargos

moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples;

13.12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre â dâta prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

74.

DO ACOMPANHAMENTO E DA F|SCALIZAçAO
14.L

O fornecimento dos equipamentos, objeto da presente licitação será feita
d etamente a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇoS PÚBLICoS, e
ãtestado por servidor desta instituição designado para esse fim.

14.)_

O

responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas

as

ocorrências
14.3

A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços públicos, ca berá a fiscalização do
fornecimento dos equipamentos. para tanto, serão nom ead fiscais que
terão

e

9
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poderes para exigir do contratada

o

perfeito atendimento as

N

cláusulas

contratuais.

15.

4zt

RECURSOS ORçAMENTARIOS E FINANCEIROS

15.1

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamento do exercício 2018, sob a (s) seguinte (s)
Dotação (ões) orçamentária (s):

15,1.1. UNIDADE ORçAMENTÁRIA:

22 -

SECRETARIA MUNICIPAL

DE

TNFRAESTRUTURA E SERVTçOS PÚELtCOS; AçôES: 06.182.0135.2558

-

ESTRUTURAçÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ALUSIVAS AO
PROIETO VERANEIO NAs PRAIAS; NATUREZÂ DA DESPESA: 3.3.90.39 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS PESSOA JURíDICA; FICHA: 361; FONTE
DE RECURSOS: O1 _ RECURSOS ORDINÁRIOS.

16.

CONSIDERAçÕESCERAIS

16.1.

Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis

16.2.

lmpostos, taxas e Íretes devem estar inclusos nos preços ofertados

10

lmperatriz

-

MA, 09 de maio de 2018

../Nik§^o-
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Natília Holanda Rodrigues
Assessora de Projetos Especiais

Matrícula n.s 50.778-4

aproro,

e* OB d"

de 2018

Francisco
aro Pinheiro
Secretário Municipol de lnÍraestruturo e Serviços
Públicos

s
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N

4t

1.

Serviço de fornêcimento de

banheiros químicos
01

com

serviço de higienização diária,

medindo

2,30x1,20x1,20m,
tanque com capacidade para
220 litros,

DIARIA

60

130,00

390.000,00

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO RS

390.000,00

50
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MA em 30 de abril de 2018
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Natiília Holanda Rodrigúes
Assessora de Projetos Espêciâis
Matrícula n.e 50.778-4.
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CP
PREGÃO PRESENCIAL N" 07212(II8-CPL
ANN,XO

II

(\,r0DELO)
(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

Imperatriz (1\44).

_de

de 2018.

A(O)
PITEGOEIRO(A) MUNICIPAL
RE,F. PREGÀO PRESENCIAL N" 072120I8-CPL.

O

abaixo-assinado. responsável

legal

pela

Empresa

. inscrita no CNPJ/MF sob o no
vem
pela presente infomrar a Vs. Sas.
_.
quc o Sr.
e do CPF n"
. portador do RG n"
para
referida,
representar
nossa
empresa
na
Licitação
acima
é
designado
"
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações. receber
notiflcação. ton.rar ciência de decisões. assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes. recorrer. desistir da interposição de recursos. acordar. formular lances verbais,
enlim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
com sede na rua

Atenciosamente.

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal
Com lirma rcconhecida cm cartório

Rua LlrbanLr Santos, 1657'. Bairro Juçara. lmperatriz,MA
CEP: 65.900--i05 - E-nrail: cplimperatriz@hotmail.com
52
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PRI,-GAO PRI'SENCIAL N'072/20I8 - CPL

ANEXO III
(MINT]TA DAATA DE REGISTRO DE PRE(]OS)
ATA DE REGISTRO I)E PREÇOS N'XX/zOII]

A coMISSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - cPL,

vinculada ao gabinete do
Prefeito. instituída pelo Decreto n" 044. de 3l de julho de 1997 e suas alterações posteriores.
com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, n' 1657, Bairro
Juçara, Imperatriz /MA. neste ato representada pelo Presidente, Sr. Bmno Caldas Siqueira
Freire. brasileiro. poÍador da Cédula de Identidade n' 42210795-6 e do CPF n" 620.197.24391. nomeado por nreio da Portaria n" 5569. de 19 de Dezembro de 2018. publicada em
20i 1212018. no uso da atribuição que lhe contbre o Decreto Municipal n" 27. de 0,1 de jutho de
201;1. considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão. na forma presencial"
para REGISTRO DE PREÇOS n" 07212018 publicado no Diário Ollcial do Estado do
\,laranhão em XXXX. Processo Administrativo n' 22.01.12412018. RESOLVIT registrar os
preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA. de acordo com a classiÍicação por
elas alcançadas e nas quantidades cotadas. atendendo as condições previstas no Edital.
sujcitando-se as pafies às normas constantes na Lei no 8.666. de 21 de iunho de 1993 e suas
alteraçôes. Decreto n" 7.892. de 23 de janeiro de 2068. Lei Federal n' 10.520. de l7 de julho
de 1002. Decrcto Municipal n" 012/2007. Decreto Municipal n" 13" de 31 de março de 2015.
em conÍ'ormidade com as disposições a seguir:
1.

lx) otlJETo

1.1. A presente Ata tem por objeto, Fornecimento de Banheiros Químicos com serviço de
higienização diária para o atendimento das demandas da Secretaria de Infiaestrutura e
Serviços Públicos do rnunioípio de Imperatriz - MA".
2. DOS PREÇOS, ESPECTFICAÇOCS, QTIANTITATIVOS E FORNECEDORES
2.1. Do quantitativo
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2.2. Do preço registra«lo, espccificações do objeto, quantidade e dem:ris condiçõcs
ofertadas na propostâ
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I
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Qullnt

Preco

I nitário

Rcgistrâdo (RS)

li,lrl

(RS)
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2.-1.

l)ados dos forncccdores classificados

( \ P,t/IÍF

Râzâo Sociâl:

n',:

[]ndcreço

CEI':

lcltli)nc: (99)
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2.4. Orgãos Participantes
Secretaria de Inlraestrutura e Serviços

Públicos SINFRA

2.5. Dc quantitativo por órgão participante
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3, DAVALIDADE DAATA
i.l. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. a partir de xxxx. nào
podendo ser prorrogada.
rI. DA

GERENCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.{.1 . Caberá à

Superintendência de Registro de Preços da Comissão Pemlanente de Licitação o
gerencianrento desta Ata. no seu aspecto operacional e nas questôes legais. enr coniormidade
com as normas do Decreto Municipal n' 13. de 31 de março de 2015.

s. Dos PREÇOS REGTSTRADOS
5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.3. Os preços registrados. bern como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais
com preÇos iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão
pública do Pregão Presencial n' 07212018. que é parte integrante desta Ata de Registro de
Preços. independentemente de transcriçào.
6. DA UTTLIZAÇÃO DO REGTSTRO DE PREÇOS
6.1 . A presente ata implica ern compromisso de fomecimento. após cumprir os requisitos de
publicidade. Íicando o fomecedor obrigado a atender todos os pedidos eletuados durante sua
validade. dentro dos quantitativos estimados.
6.2. O aiuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de contralo, observadas as disposições contidas no Edital do pregão presencial no
072i1018.
6.3. Lm decorrência da publicaçâo desra Ata, o participante do SRp poderá flrmar contrato
com os lornecedores que tiveram os preços registrados. devendo aon.rniau, ao órgão gestor
a
recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido peros
órgãos particilanõs.
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. Imperatriz,,MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.corn
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6.4. O lornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato
6.5. Caso o fornecedor classiÍicado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se

recuse a executar o fomecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das
sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso. o órgão participante
comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificação. os demais fomecedores.
6.6. O detentor do registro de preços. durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
(r.(r.1 . atender os pedidos ei'etuados pelos órgão participantes do SRP;
6.6.2. i'ornecer os materiais. por preço unitário registrado. nas quantidades indicadas pelo
panicipante do SRP. não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.(r.3. r'esponder. no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do
lcgistro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata
(carona).
7. DAS CONDIÇOES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega c recebimento do
objeto. as obrigações da Administração e dos fomecedores registrados. sanções e dernais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de ReÍ'erência e no Edital do Pregào
Presencial no 07212018.
8. DADIVULGAÇAO
8. I . A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município. que é
condição indispensável para sua eficácia. será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada
em ordem. vai assinada pelas partes.

lmpcratriz (MA). xx de xxxr de 2018.

Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidente da CPL

Francisco Sena Leal
Supcrintendente de Registro de Preços

Empresa

Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçam. Imperatrizi MA
CEP: 65.900-50-5 - E-mail: cplimperatrizaohotmail.conl
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PITE(;AO PRESIiN(]IAL N" 072120I8 - CPL
ANF],XO IV
(MINUTADO CONTRATO)

CONTRATO

N'_/2018

DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE BANHEIROS
QUÍMICOS CONI SE,RVIÇO DE
HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, PARA O
CONTRATAÇÃO

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS _ SINFRA, QUE,

ENTRE SI CELEBRAM O N{UNICIPIO DE
A EMPRESA
IMPERATRIZ E
NA FORMA
.{t}AIXO.
Ao(s) _
dias do mês de _
clo ano de 201 8. de um lado. o MUNICiPIO DE
IMPERATRIZ. CNPJ/MF n" 0(r.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa. n" 201.

Centro. atra\'és do(a) Secretário(a)

Municipal
brasileiro(a). agente político, portador do RG n.'
SSP/MA e do CPF/N,ÍF n.'
. doravante denominado simplesmente de
CNP'|/MI- n'
CONTRATANTE e. do outro lado. a empresa
. neste ato. representada pelo, Sr
- estabelecida na
portador do RG n."
e do CPF/MF n.'
. doravante
que
em
vista
o
consta
no
Processo
n.o
denominada simplesmente de CONTRÂTADA, tendo
e proposta apresentada. que passam a integrar este
instrun,ento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar,
resolvem. de comum acordo. celebrar o presente Contrato. regido pela Lei n." 8.666, de 21 de
junho de 1993. mediante as cláusulas e condições seguintes:

-'

CLÁTISULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui ob.leto desle a Contratação de Empresa para Fomecimento de Baúeiros Quimicos
cortt serviço de higienização diária. para o atendimento das demandas da Secretaria de
Inliaestrutura e Sen,iços Públicos. com motivação no processo administrativo no
22.01.12412018- SINFRA, e em conformidade com o Pregão Presencial n' 072/2018-CPL e
seus anexos. que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e
el-eitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licilatório realizado
na fbnra da Lei n" 8.666, de 2l dejunho de 1993 e suas alteraçôes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - os banheiros químicos deverão ser equipados com vaso
sanitário com tanque para dejetos. pia. porta papel higiênico. porta papel toalha. saboneteira
para sabào líquido. grades de ventilação. teto translúcido, piso antiderrapante e sinalização
livre/ocupado. nas modalidades: masculino e feminino. com às devidas identificações:
PARÁGRAFO sEGUNDO - As cabines dos banheiros devem estar novas. em boas condições
de uso, sem apresentar defeitos aparentes que comprometam a estética e o uso
dos aar*oi;
PARÁGRAFO TERCEIRO - os baúeiroi devem ser mantidos lavados. limpos.
esterilizados
Rua Urbano Santos,

CEp; 6-5.900_505

_

1657 Bairro Juçara, lmperatriz/MA
E_mail: cpl imperatrizírhotmail.com
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P

com produtos antibactericida e germicida e perfumados. em horários que não cause maiores
transtornos para os usuários;
PARÁGRAFO QUARTO - Realizar diariamente, quantas vezes lorem necessárias e/ou
solicitadas pela SINFRA, o esgotamento e a limpeza dos banheiros químicos. observando a
reposição do papel higiênico e dos produtos quimicos utilizados para limpeza;
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa contratada deverá manter um(a) funcionário(a) de
planlão durante todo o período de locação para evitar eventuais transtomos que possam vir a
acontecer e proceder a exccução do item acima. mantendo-os unilormizados. usando máscaras
protslôras, luvas descartáveis e todos os E.P.l., necessários e adequados à execução dos
serviços necessários.

CLÁT]SLILA SE(;UNDA - DAS OI}RIGAÇÔTS Nn CONTRATANTE
[. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as diárias utilizadas na execuçào
dos serviços objeto da contratação. obedecidos o preço e condições estipulados neste contrato:

Promover. através de seu representante (gestor do contrato). o acompanhamento e a
Íiscalização da prestação do serviço, anotando. em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer latos que, a seu critério. exijam
medidas coretivas por parte da mesma;
Ill. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias. a tlm de que possa
desempenhar normalmente o serviço contratado;
lV Notificar. por escrito. a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada
na execução deste contrato;
\l Pernitir o acesso da CONTRATADA no local de entrega dos banheiros. quando da
cxecução dcste contrato. respeitadas as normas intemas (segurança e disciplina) do
CON IRAIANTE.

II.

CLÁTISTII,A TERCEIIIA. I)AS OBRIG ACÔES DA CON'TRATADA
l. Curnprir o que dispõe este Contrato. incluindo os prazos e os procedimentos a serem
adotados na execução da prestação dos serviços:

ll. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual. qualquer dos requisi«rs relêrentes à
CON'f RATADA, exigidos neste Contrato;
IlI. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato:
IV. Disponibilizar as cabinas toaletes em conformidade com os termos da proposta;
V. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal" transportes.
equiparnentos e manutenção dos banheiros, bem como responsabilidade em relação à
destinação final dos efluentes em local licenciado. de acordo com a legislação vigente:
Vl. Fomecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteçâo individual e/ou coletivo
previstos em lei. bem como as instruções básicas de utilização. visando ao seu correto
manuseio. com vistas à segurança do trabalho;
Vll. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente. causarem
ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de trabalho,
decorrcntes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procerlendo imediatamente os reparos ou
indenizações cabír eis e assumindo o ônus decorrente:
vlll. A coNl-Rl\TADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos
serriços. objeto deste contrato. de acordo com as noÍrnas técnicas da ABNi. em estreita
obserr'ância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens
ou
deter,rinação do Poder Público. procurando dentro do possíver condu)ir os ,".uiços
eo
pessoal de modo a formar. peranre o público, uma boa imagem
da CON'TRATANÍE e da
Rua Urbano Santos, 1657 Bairo Juçara. ImperatÍiz,\4A
CEp: 6-5.900-505 - E_maii: cplimperatriz@hotmail.com
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própria CONTRAIADA;
IX. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes

de culpa ou dolo na

execução deste Contrato, não excluindo

ou reduzindo

essa

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
X. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
qrre r erilicar na exccuçào dos sen iços.
XI. Prestar os esclarecimentos que lorem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente.
Xfl. Manter seus t-uncionários. quando da execução dos sen,iços objeto deste contrato,
idcntillcados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos às normas de
luncionamento do CONTRATANTE. devendo substituir imediatamente qualquer um deles
quc demonstre incapacidade técnica. seja considerado inconveniente à boa ordem. nâo
observe as nomas intemas (segurança, disciplina) do CONTRATANTE ou impeça a ação da
fiscalização;
XIII. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçâo
especílica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles. ainda que acontecido nas dependências do
CONTRATANTE;
XIV. Indicar um preposto (informando número de telefone para contato. celular e fax) o qual
será o responsável pela fiel execução do contrato.

CT,AUST]LA QT, AITTA _ I)A ACEITAÇAO DO OB.IETO
Iinlregue o produto. se estiver em perfeitas condições. atestado pela SINFRA. será recebido"
por servidor especialmente designado. que assinará o "termo de recebimento do produto".
PARÁGRAFO PRIMEIRO - "O termo de recebimento do produto". somente será assinado se
a licitante vencedora, tiver atendido todas as condições especilicadas neste Contrato, bem
como as especificações apresentadas nas Propostas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos. objeto deste Contrato. serão considerados
accitos somente após terem sido conleridos pela respectiva área solicitante e atendidas as
especilicações e condições exigidas neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em hipótese alguma será aceito objeto en desacordo com as
condições pactuadas ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do
lbrnecimento de sua responsabilidade. bem como a repetição de procedimentos as suas
próprias custas para correção de flalhas, visando a apresentação da qualidade do equipamento.
PARAGRAFO QUARTO - O transporte dos equipamentos objeto deste pregão será de
responsabilidade da empresa contratada.
CT,ATI stir_A o UI NTA_ DAS CONDICÔES DA ENTREGA
A CONTRATADA deverá planejar a entrega do equipamento à medida que for solicitada pelo
gestor do contrato;

PARÁGRAFO PRIMETRO - os equipamentos deverão ser entregues no local do evento,
ficando a contratada responsável pela entrega montagem, manutenção e desmontagem e
rccolhimenlo sem nenhum ônus para o contratante:
|àRÁGRAFO sEcuNDo A intrega deverá ser rearízada pela manhà. em horário a ser
acordado com o gestor do contrato e o recolhimento deverá sér realizado no dia seguinte
ao
ternrino do período de veraneio:
PARÁGRAFO TERCETRO -- o recebimento só será considerado após a análise
minuciosa,
pelo servidor responsável, se o equipamento atende às especificações
exigidas neste contrato;
Rua Urbano Santos. 1657 _ Baino Juçara. Imperatriz/MA
CEp: 65.900_505 _ E_mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PAR-ÁGRÂFO QUARTo - No caso de não atender às especificações. a CON] RATADA
providenciará a substituição imediata dos equipamentos. no prazo máximo de l2 horas.

CLÁUST]LA SEXTA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigêrrcia desse Contrato não ultrapassará 31 de dezembro do exercicio corrente. a contar da
datâ de sua assinatura. tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO DO
CONTRATO
O l'ornecimento dos equipamentos, obieto deste Contratô, será Íêita diretamente a
SL( RE IARIA DF INFRAFSTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLl( OS. e areslado por servidor
desta instituição designado para esse fim.

P.{RÁGRAFO PRIMEIRO O responsável pelo recebimento. anotará em registro próprio
todas as ocorências.
PARÁGRAF() SEGUNDO - A Secretaria de Infraestrutura e Serviços PÍrblicos. caberá a
tiscalizaçào do fornecimento dos equipamentos. Para tanto. serão nomcados fiscais que terão
poderes para exigir da contratada o perleito atendimento as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTKA*TO
ORCAMENTARIAE EMPENHO

E DA

CLASSIFICACÃO

I) O valor global estimado do contrato é de R$.............. ( .. .. ...... ... .. .. ).
II) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

CLÁTTST,ILA NONÀ_ D,TS CoNDIÇOES Do PAGAMENTO
I. O pagamento à Contratada será eletuado pela Secretaria de Planejamento F azenda e Gestão
Orçamentária. por meio de transl'erência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias
após a aceitação definitiva dos produtos/serviços. com apresentação das notas fiscais do(a)
tbrnecimento/E.recução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.

II. O

pagamento deverá sc'r efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
íbrnecimento/prestação dos serviços. à medida que forem entregues os mesmos. nâo devendo
estar vinculado a liquidaçâo total do enrpenho.
II[. Para lazer.lus ao pagamento. a Contratada homologatória deverá apresentarjunto às notas
tiscais. comprovação de sua adirnplência com as Fazendas Nacional. Estadual e Municipal.
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por'lempo de Serviço FG'|S. con a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). bem
como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados,
inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
IV A periodicidade dos pagamentos será mensal.
V Para fins de pagamento. a Contratante responsabilizar-se apenas pelos sen,iços
devida:rente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e
apresentação. ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês. pela Contratada. dos
lormulário: de conlrole dos sen iços.
VI. A atestação da fatura correspondente à prestação do serliço caberá ao Ílscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.
vll. caso sejam veriÍicadas divergências na Nota Fiscal/Fatura. a contratante der,olverá o
Rua Urbano Santos. 1657 Bairo Juçara. ImperatriziNÍA
CIP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatrizí)hormail.com
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docunrento fiscal à Cor.rtratada. interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados côntestados pela
Contratanle.
VIII. No caso de Íàturas emitidas com erro. a contagem de novo prazo iniciar-se-á a paftir da
data de recebimento do documento corrigido.
IX. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
ateslaçào de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaÇões deste
contrato.
X. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do termo.
XI. No caso de atraso de pagamento. desde que a Contratada nãô tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 602
a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.
XIL O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM:
Encargos moralórios devidosl N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do cfetivo pagamento; I : Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP - Valor da
prcstação em atraso.

CLATISTILA DECIMA - DAS PENALIDADES
l. O nào cumprimento das obrigações deste Contrato sujeitará a contratada as seguintes
penalidades:

II. Por entregar os equipamentos fora do prazo pré-estabelecido

pela contratante.
(cinco
por cento) do valor unitário do contrato;
dcterminadas neste Contrato. Multa de 5%

III. Por não estarem os equipamentos de acordo com as especiÍicações definidas neste
Contrato. Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato.
IV. Por não atender solicitação de informações da fiscalização, dentro do prazo estipulado.
Multa de I % (um por cento) do valor unitário do contrato. por ocorrência.

V

Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela Íiscalização da SINFRA.
Multa de 270 (dois por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

VI. Não atendimento

as demais obrigações contratuais.

Multa de 1oÁ(um por cento) do valor

unitário do contrato, por irregularidade não especiÍicada expressamente nas letras anteriores.
A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste Contrato
sujeitará a contratada. a critério da fiscalização da SINFRA, as multas de graduação mais
elevadas- ou a rescisão contratual.

VIL

Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas. o valor
da ultinra làtura mensal.

CLAUST.'I,A D[CI\T,,\ PRINIEIRA.- DO CRITERIO DE REAJUSTE
Os preços serão fixos e irreajustáveis, exoeto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d'' do inciso II do art. 65 da Lei n"
8.66ó1 1993.

PARÁGRAFO UNICO - Para restabelecer a relação que âs partes pacruaram inicialmente
entre os encârgos da Contratada e a retribuição da Administração para a.iusta remuneraçào.
será eÍêtuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. na forma
da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.'8.666/93.
Rua Urbano Santôs. 1657
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CI-AL]ST]LA DECIMA SEGUNI)A - DA RISCISÃO Do CONTRATo
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a8l da Lei n" 8.666/93, de2l/06193.
l2.l .l . Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais. especificações e prazos.
b) O cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cunrprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
sen'iços ou fomecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração.
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução. anotadas na lbrma do parágralb
primeiro do artigo 67 da Lei n'8.666, de 2l dejunho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
pre.judique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público. de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e
delerminadas 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 n'
8.6í)ó. de ) I de j unho de I aei.
k1 A suspensào 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 obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. assegurado ao
contratâdo. nesses casos. o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja norm alizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administraçào
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados. salvo em caso de
calamidade pública grave pefturbação da ordem intema ou guerra assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
m) A nâo-liberação, por parte da Administração. de area. 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 lortuito ou força maior, regularmente comprovada. impeditiva da
execução do contralo.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do aÍ. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabiveis.
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.
1657 Bairro Juçara, lmperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

Rua Urbano Santos.

61

a

N"
,t.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

139

CLAUSULA DT'CIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/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 lirmeza e como prova de assim haverem, entre si. ajustado e contratado, é lavrado o
presenlc instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Imperatriz (MA),

_

de

de 2018.

(.oN I'ItAI'ANTI]
Secretirria \'[unicipal

CONTRAIADO
Representante Legal

TESTEM TNHAS:

CPF

(,PIi
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P
PREGAO PRESENCIAL N" 072120I8-CPL
ANEXO V
NIODELO DE DECLARAÇÃO DE CT.IMPRIMENTO Do INC. V DO.{RT. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO
(Nonre

da

Emp resa

inscrito no CNP.I/MF sob n'
representante legal
o(a) Sr(a)
portador da Carteira de ldentidade n"
edo
DECLARA. para fins do disposto no inc. V do art.27 da Ler

por intermédio do seu

CPF n'
n" 8.666. de 2l de.junho de 1993. acrescido pela Lei n" 9.854. de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
enlprega menor de dezesseis anos.
Ressalra: empre'!.a menor. a partil de quatorze anos. na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Obsen'ação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

1657 Bairro Juçara. lmperatriz/MA
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PITEGÃO PRESI.]NCIAL N" O72I2OIÍI.CPL

ANEXO VI
NIODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQT]ISITOS
DE HABILITAÇAO

f)eclaramos. para efeito de participação no processô licitatório Pregão Presencial n"
07212018-CPL. realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz. e conforme exigências
legais. que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente dcclaração é feita sob as penas da Lei.

Imperatriz(MA).

_

de

de 201 8.

Representante Legal da Empresa

1657 Bairro Juçara, lmpeÍatrizrMA
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