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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.' 079/20I8-CPL
TIPO: Menor Preço Global
ÓnCÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal
PROCESSO

ADMINISTRÂTM:

de Trânsito e TranspoÍes - SETRAN
34.001 .005/201 8

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 09 de Agosto de
2018 às 14h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

i

A PreÍêitura Municipal de Imperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N' 6285, de 3l de janeiro de 2018, publicada no dia 03 de fevereiro
de 2018, toma público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitaçào
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÀO na Rua
Urbano Santos, n" 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA, regido pela Lei Federal n"
10.520. de l7 de julho de 2002, Decreto Municipal n'2212007, Lei Complementar n' 1 23. de
14 de dezembro de 2O02, allerada pela Lei Complementr n' 147, de 07 de agosto de 2014.
Decreto Federat n' 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem. as disposições da Lei n.' 8.666193 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1.

DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Natureza
Continuada de Manutenção Corretiva das Placas e das Caixas Controladores Semaforicas,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN,
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I e Termo de Reflerência.
1.2. Valor Global Estimado para a Contratação: R$ 123.160,18 (cento e
e sessenta reais e

vinte

e

três mil cento

dezoito centavos)

2, DOSANEXOS

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

- Proposta de Preços e Termo de Reflerência;
- Modelo de CaÍa Credencial;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o art.27", V da Lei n." 8.666193
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente
os Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n.o 10.520, de l7 de julho de 2002, Decreto
Municipal n.' 2212007 e 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 ficam fazendo parte integrante da mesma, independente de
transcrição.
Rua Urbano Santos. n" 1657. Ilairro Juçara
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DADOTAÇÃO
4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão

1L)
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4.

à

conta da seguinte dotaçào

orçamentária:

-

34,001,26.782.0070.2191

vertical.
Natureza - 3.3.90.39.00
Ficha:894
Fonte:001
5. DA

-

Implantação e recuperação de sinalizaçâo viária horizontal

e

Outros serviços terceiros pessoa jurídica

PARTICIPAÇÃO

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

participar desta licitação empresas:

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

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ainda que tal lato se dê após o inicio do certame.
5.2.3. Que teúam sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com
servidor do municipio.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.5. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de Imperatriz.
5.2.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo II do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos peÍinentes ao presente ceÍame.

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1.2. As paÍicipantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social
Rua Urbano Santos, n' 1657. Uaino Juçara
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em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica.

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
6.1.4. Fica facultado às paÍicipantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP.

6.i.5. Os

documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais fârão pârte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticadâ por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial. observados sempre os respectivos prazos de
validade.
6.2. Caso as licitântes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, Íicarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

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

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

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

6.6. Poderá haver substituição do representante legâl a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.
7. DAS

MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar n" 123/06 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 teúam interesse em participar deste pregão deverão observar os
procedimentos a seguir dispostos:

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

b)

no momento da oportuna Íàse de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOB deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécie de documento que venha comprovaÍ sua condição de microempresa ou
Rua IJrbano Santos. n" 1657, Baino Juçara
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empresa de pequeno porte;

c)

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

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

a)

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

b)

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

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serào
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

d)

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

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.'1., alínea'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)

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

8. DAPROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
extema as seguintes inlormações:

A(o) Pregoeiro(a) da Preieitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão no 079i2018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz lMA, CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A

PROPOSTA APRE,SENTADA PODERÁ ESTAR INCADERNADA E
NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto desta
licitação, conforme Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificações

Juçara

Rua Urbano Santos. n' 1657. Bairro
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necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o
caso, conforme Anexo I, e respectivo preço por item, em moeda corrente nacional, expresso
em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02
(duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em caso de divergência entre
os valores unitiírios e totais, serão considerados os primeiros, e entre o valor expresso em
algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.1) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TMPRESSAS
DEvERri sER UTILIZADA A DESCRTÇÃo nos rTENS coNSTANTEs No TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÀO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estatrelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo I), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e assinada
por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
cuslos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encaÍgos
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro. transpoÍe e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

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

C)

9.

DAACEITAÇÃOTÁCITA

9.1 . Os preços apresentados devem:

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

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

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. O prazo de execução de serviços
Serviço" expedida pela contratante;

terá inicio logo após o recebimento da "Ordem de

9.3. O prazo

de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma;

9.4.Uma vez abertas

as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,
alterações ou altemativas nas condições/especificações estipu ladas. Não serão consideradas as
DroDostas oue contenham entrclinhas. emendas. rasuras ou borrõe

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a qualquer titulo.

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

na

desclassifi caçâo do Iicitante.

9.7. Caso os prÍtzos de validade da proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Rua IJrbano Santos. n" 1657. Baino Juçara
CEP 65900-505 - Impcratriz MA
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Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2
e 9.3, respectivamente.

DAHABILITAÇÃO
10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,

10.

trazendo

em sua parte extema os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão no 07912018-CPL
Rua Urbano Santos, n" 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUiIIENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)
10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados

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

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

c) Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de

diretoria em exercício.

d)

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

d.l) Os documentos em apreço

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

f) Prova de regularidade para com a Fazenda

Federal (Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a

F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Divida Ativa).

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

i)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado

de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

j) Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas.

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

-*.'Ji?;,:ô:lÊ:;ií:l;,::'1"^,i'-"
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pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abeÍura da Licitação.

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

e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices
o{iciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.1) O Balanço patrimonial
Comercial.

e demonstrações contábeis deverão conter registro na

Junta

1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei n" 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jomal de grande circulação; ou
- por Í'otocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada

(LTDA):

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

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

-

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.
1.2.4) 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) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

sede

n)

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) fomecido(s) por pessoajurídica de direito público ou privado.

o) Declaração. firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de
18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo IV do Edital.
10.3. Se o licitante for a ma.triz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
Íilial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para maÍriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
Rua []íbôno Santos.
CFIP 65900-505
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devendo apresentar, neste caso,
centralização.

o

documento comprobatório de autorização para a

10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natuÍeza, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Intemet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

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

II.

DO PROCEDIMENTO

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

I .1.

11.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

11.2. Iniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes 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 Y serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a veriíicação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassificando-se as incompatíveis.

No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 10%o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
I I .4.

decrescentes, até a proclamação do vencedor.
I 1.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palawa ao
licitante, na ordem crescente do desconto.

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

L4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

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

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no item I 1.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão
da etapa de lances verbais).
Rua ljrbano Santos.

n'

1657. I]aino Juçara

CIIP 65900-505 - Imperatriz MA

8

,aâ,
'*..,
§*#"

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssAo PERMANENTE DE LICTTAçAO

'sfu,

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

I

L7. Caso não

1 1.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a),
os Iicitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos Iances.

11.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
1.8.2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
1

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar.
1 I . 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
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda as

condições fixadas neste edital.
11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, ll.8 e 11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

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

I .12.

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

poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.

ll.l4.

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

Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12 - DO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente;
12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Pregos;
12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que. satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,
apresente o MENOR PREÇO GLOBAL;
12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após
os lances verbais, se lor o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e
na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto
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no § 2'do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
13. DO

DIREITO DE RECURSO

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da sintese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo 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 leito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos. enviados por fax, e-mail ou
vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encamiúá-lo(s) à autoridade superior, devidamente inflormado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação. em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço.

13.6 A falta de manilestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao
vencedor.
14.

DACONTRATAÇÃO

14.1. Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.
14.2. O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, para atender à
convocaçâo prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado, inj ustificadamente, será convocado outro licitante. observada a
ordem de classificaçào. e assim sucessivamente. sem prejuizo da aplicaçâo das sanções
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
14.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.
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DO PRÂZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará por l2 (doze) meses a contar de sua
assinatura, podcndo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, com
re<lação dada pela Lei n'9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos
e supressões de aÍé 25Yo (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
previsto art.65 § 1', da Lei Federal no 8.666193.
15.2. O serviço será prestado de forma contínua, conforme regras estipuladas neste Edital e
terá início após o recebimento da ''Ordem de Serviço" expedida pela contrâtante. O prestador
de serviços que não cumprir o prazo sofrerá sanÇões previstas na Lei 8.666/93 e suas
15

-

alterações;
16. DAS OBRIGAÇOES

DACONTRATADA

16.1. Fomecer de forma permanente e regular, nas especificações requisitadas e quando
autorizado pela SETRAN, por meio de servidor indicado, os serviços conforme
especificações constantes neste Edital.
16.2. Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Que será de no mínimo 30 (trinta dias),
após a realização dos mesmos.
16.3. Executar o fomecimento dos serviços, objeto do Contrato, em seu próprio nome, não
podendo, em neúuma hipótese, transferi-lo a terceiros, sem o expresso consentimento da
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes.
16.4. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte de Imperatriz- MA.

16.5. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução contratada, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de Imperatriz- MA e a SETRAN de quaisquer ônus e responsabilidades.

16.6. Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo que venham a ser causados à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros, durante o fomecimento dos
serviços, inclusive pelos atos praticados pelo funcioniírio designado para os trabalhos,
ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da SETRAN, podendo esta, no entanto,
reter quantias e pagamentos para o fim de garantir o referido ressarcimento;
16.7

-

Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação.

r7

-

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

17. I . Assegurar livre acesso ao pessoal da Contratada, devidamente identificada, ao local da
prestação dos serviços, dentro do horririo de expediente normal, a ser determinado pela
SETRAN:

17.2. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no lomecimento dos serviços e
interromper imediatamente o fomecimento se for o caso;

17.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir suas
Rua Urbano Santos, n" 1657, Baino JuçaÍa
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obrigações dentro das norÍnas e regras contratuais;

17.4.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
Contratada, como fiscalizadora do Contrato;

a ser solicitados pela

17.5. Impedir que terceiros fomeçam os serviços objeto da licitação;

17.6. Indicar os servidores públicos municipais, senhora: Ducirene de Oliveira Bezerra,
servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv. Manutenção e
Alimentação, CPFiMF n' 803.999.593.00, matrícula n" 41.374.7, fiscal do contrato. E o
servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira. cargo Agente de Fiscalização matricula no 35.625-5.

l8 - DAS CONDrÇOES DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentá{:ia, por meio de transferência eletrônica ou ordem banciiria, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas
fiscais do(a) fomecimento/Execução dos serviços devidamente ceÍificadas pelo Agente
Público:
18.2. O pagam ento deverá ser eÍ-etuado em PARCELAS MENSAIS PROPORCIONAIS
MEDIANTE A PRESTACÁO DOS SERVICOS, á medida que forem realizados;

18.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto á notas fiscais,
comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa á 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 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN;
18.4. O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será
processado após a apresentação das referidas ceÍidões negativas, não podendo ser
considerado atraso de pagamento.

I9

-

DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

das

ocorrências prescritas nos artigos 77 á81 da Lei n" 8.666/93, de 2l/06193.

19.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) o cumprimento irregular de

cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos pravos estipulados;
c) a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompaúar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e)

o

cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei n" 8.666, de 2l de juúo de i993.
Rua Urbano SanÍos. n' 1657. tlairro Juçara
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0 A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteragão social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da empresa

que

prejudique a execução do contrato.

i)

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão,

por paÍe da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independenlemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e oufas previstas, assegurado ao
contratado, 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 Administração

decorentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação 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 não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços, nos prÍLzos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos.

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

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

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do
contrato.
20

-

DAS PENALIDADES

20.1 . Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a

gravidade da alta cometida:

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

Rua t]rbano Sanlos, n" I657, Baino Juçara
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0,03%o (três centésimos

por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos

enúegues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

b) 0.06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - entrega inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do contrato, atraso superior ào pÍazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou
os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da
proposta da CONTR{ADA.

III -

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

IV

-

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
21 _

CRITÉRIOS DE REAJUSTE

21 .1 . Os preços apresentados na

22

-

proposta serão irreajustáveis.

SUBCONTRATAÇAO

22.1. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para execução do futuro contrato.
23. DAS DTSPOSTÇOES GERATS
23.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

23.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
23.3. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1", da Lei n'
8.666193.

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

23.5. 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 impugnações enviados por fax, e-mail ou vencidos os respectivos prazos
legais.

23.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
o qual deverá receber, examinar e submetêJos a autoridade competente que decidirá sobre a
pertinência.
23.7. 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.
23.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e inevogável das respectivas
exigências e condições.

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

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

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

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

23.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazêlo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
23.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
23.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na Imprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
repÍesentantes.
23.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente pronogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

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

23.18. O Edital e seus anexos estarão dispo níveis no site wwu'.imperatriz.ma gov.br, ou
Rua t-lrbano Stútos, no 1657. tlairro Juçara
CEP 65900-505 - Imperalriz - MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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rce,tf

obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentiiria, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, ImperatrizJMA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 14h.
Imperatriz (MA), 23 de julho de 2018.

ü
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^ol***
Christiane Fernandes Silva
Pregoeira

Rua tJrbano Santos, n' 1657, BaiÍo Juçara
CDP 65900-505 - Imperatriz - MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÂTRIZ
coMlssAo PTRMANENTE DE LICITAçÂO

PREGÃO PRESENCIAL N.' 079/20I 8-CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 201 8.

Prezados Senhores.

(empresa),

com sede na cidade

de

,na

inscrita no CNPJ/MF sob o número
portador do CPF n'
e
_,
propõe
RG no
abaixo assinado.
à Prefeitura de Imperatriz através da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes-SETRAN os preços infra discriminados,
para Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Natureza
Continuada de Manutenção Corretiva das Placas e das Caixas Controladores Semafóricas,
para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Anexo I, objeto do PREGÀO
PRESENCIAL N.' 07 9 I2O1 8 -CPL.
I{ua
, flo _,
neste ato representada por

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a paÍir da data de sua abeÍura;
b) O prazo de execução de serviços terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Serviço" expedida pela contratante:

c) Preço Total por extenso R$

_

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos. n" 1657.

Ilaino Juçara

CFIP 65900-505 - Impeíatriz
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ESTADODO UARÂNHÃO
PREFETTURA ÍÚUNICIPAL DE ITPERATRIZ
SECRETARIA MUilICIPAL DE TRÂilSÍTO E TRANSPORTE (SEÍRAI'I)

DÊPARTATEilTO FINÂNCE]RO

N
8ç

TERMO DE REFERÊNCN

TERMO INTEGRANTE OO EDITAL PARA LICITAçÃO COM OBJETO "CONTRATAçÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZAI'A PARA EXECUçÃO DE SERVIçOS DE NATUREZA
DAS CAIXAS
CONTTNUADA DE MANUTENçÃO CORRETIVA DAS PLACAS
CONTROLAI'ORES SEMAFÓRrcAS" PARÂ ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSTO E TRÂNSPORTE.

E

í.0 - ORGÃO REQUISITANTE:

í.í -

Secretaria Municlpal de Trânsito
lmperatriz, Estado do Maranhão.

2.0.

e

Transporte

da Prefeitura Municipal

de

OBJETO:

2.í - Contrataçâo de empresa especializada para execução de serviços de natureza
continuada de manutenção conetiva das placas e das caixas controladorês
semafóricas", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, durante o período de 12 (doze) meses em regime de empreitada por
prego global, com as especiÍicações dos serviços e equipamentos a s6guir:

2.í.í -

DTSPOSTçÕES GERATS:

ITEM

DESCR

DE

CONTRA

DOS SE

SERV|ÇOS

os

DE

NATUREZA
CONTINUADA DE MANUTENÇÂO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTO: PLACA
POTÊNCA EM
ACIONAMENTO DE DUAS FASES QUE PODEM SER
ATRAVÉS
PROGRAMAÇÃO VEICULAR OU
PEDESTRE, COM FUSÍVEL INDIVIDUAL PARA CADA
CANAL DE COR, COM ACIONAMENTO DE ESTADO
SÓLIDO PARTINDo Do PoNTo DE SINÓIDE No DE
GARANTIR MAIOR TEMPO DE VIDA DAS úMPADAS
QUALUQER OUTRA FORMA
CARGA,
POSSUINDO LED'S PARA MONITORAMENTO DOS
FOCOS LIGADOS EM SUAS SAÍDAS SUPORTANDO
ATÉíOOOW PARA CADA CANAL DE COR.

QUANT.

SECRETARIA

220

SETRAN

í50

SETRAN

DE

I

DE

01

OU

02

DE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DÊ NATUREZA
CONTINUADA DE MANUTENÇÂO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTO: PLACA FoNTE DE ALIMENTAÇÃo E
ESTABTL|ZAÇÃo DE TODO O S|STEMA,'COM
ENTRADA E SAíDA DE SINCRONISMO, LAÇO
DETECTOR, ÊNTRADA PARA BOTEIRA E MOÓO

MANUAL

COM LED'S

FUNCIONAMENTO.

INDICADORES

DE

Av. Pedro Ndva de Santana, 2021 -túla RêdenÇão ll lmperabiz
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CONTRArAÇÃô DE SERV|ÇqS DE NAÍUREZA
CONTINUADA DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTO: PLACA CPU COM ENTRADA 232
PARA COMUNICAÇÃO, RELÓGIO DE PRECISÃO COM
CALENDÁRIO COI4PLETO ATÉ O ANO DE 2100,
CALENDÁRIO INFORMANDO SEGUNDOS, MINUTOS E
HORAS, DATA, MÊS E INFORMAÇÓES DE ANO. O FIM
DA DATA DE MÊS E AJUSTADO AUTOMATICAMENTE,
MEMÓRA PARA MANTER A HORA NO CASO DE
FALTA DE ENERGIA PORATÉ 24 HORAS.

03

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
CONTINUADA DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTO: BACK PLANE COM 06 SLOI-S PARA
ALOJAR AS PLACAS (CPU, POTÊNC|A E FONTE)COM
PROTEÇÁO, SELETOR DE VOLTAGEM, COM PONTO
DE ATERRAMENTO PARA A ESTABILIZAÇÃO DO

04

96

SETRAN

70

SETRÁN

FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA,

2.í.2 - MANUTENçÃO CORRETwA
Entende-se por manutenção corretiva a sériê de procedimentos destinados a
recolocar os equipamentos, serviços e produtos 6m sêu perfeito estado de uso,
compreendendo inclusivê substituições de peças, ajustes e reparos nec€ssários, de
acordo com os manuais e normas técnicas especíÍicas. A manuten$o conetiva será
realizada sempre que ocorer algum dano nos equipamentos, serviços ou produtos
relacionados com os equipamentos acima descritos, inclusive nos Íinais ds semana e
feriados.

2.í.3 - A contratada efetivará a recuperação das placas e das caixas controladoras
de tráfego inerentes aos conjuntos semafóricos em funcionamento na cidade de
lmperatriz - MA.
3.0

-

DA JUSTIFICATIVA:

3.í -

Que os equipamentos/componentes eletrônicos que irão receber

as
manutenções corretivas, objeto deste processo, figuram como indispensáveis para o
funcionamento das caixas controladoras, que por sua vez são responsáveis pela
sincronia dos semáforos no que conceme aos cruzamentos semaforizados em
funcionamento na cidade de lmperatriz MA. E que a manutengão destes ,
equipamentos, minimiza gastos, destarte, prestigiando a relagão custo benefício
I
administração pública, preservando os interesses da

-

municipalidade.

na j

3:í.í ._- Os serviços previstos neste Termo de Referência se enquadram na
classiÍi.caçao de. serviços contínuos, em conformidade com a Lei geral do licitagôes e
entendimento do Tribunal de contas da união, consoante êntendimento: -Na
realidade, o que @racte riza o caráler contínuo de um determinado serviço é sua
Av. Pedm Neiva dê Santana, 2021 -]Úla Redengão ll
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ess€ncialidade para assegurar a intogridade do patrimônio público de forma rotineira
e permanente ou para mantêr o funcionamento das atividades Íinalísticas do ente
administrativo, de modo que sua interruffio possa comprometer a prostação de um
serviço público ou o cumprimento da missão institucional.' (TCU. Aórdão n'
132l2OOg - Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento:
12t02t2OO8).

3.2 -TIPO DE LICTTAçÃO
Trata-se de licitaçâo na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor preço Global,
na forma prevista do art. 45, § 1", da Lei n" 8.666/93.
4.0 - AVALTAçÃO
PROPOSTAS:

esnmaOl

DO CUSTO E CRrÉRlO DE AVALhçÃO DAS

- Valor global estimado do objeto é de: R$ 123.160,18 (Cento e vinte e três
mil cento e sessenta rêais dezoito centavo§).

4.í

- DA CLASSTFICAçÃO OnçmrerrÁRn:

5.0

5.í - A despesas com o objeto em mote correrão à conta da dotação
orçamentária:
Y.001.26.782.0070.2í9í - lmplantação e Íêcuperação de sinalização viária
horizonüal e vertical.
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outrc sêrvaços terceiros p€soa iurídaca.
Ficha - 89{
Fonte - 00í

I

6.0 - os EQUTPAMENTOS QUE |RAO RECEBER OS SERVIçOS CONSTANTES
NESTE TERMO DE REFERENC!À estão localizados nos sêmáforos implantados
e funcionando nas vias da cidade de lmperatriz - MA"
7.0

- HABTLTTAçÃO:

7.í - As exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e sanções
por inadimplemento serão aquelas previstras no edital, nos têrmos da Lei n'
1O.52O|2OO2

8.0

-

e subsidiariamente na Lei n'8.666/93 e suas alterações posteriores.

PARflCTPAçÃO DE MTCROEMPRESAS

E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE.

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

Av. Pêdro Noiva de Santana, 202'l -!úla Redenção ll
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b) Para o processo em questêio deverá ser respeitrado o arl. 47, que nas contrata@s
públicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
promoção do
empresas de pequeno porte objetivando
microempresas
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo á inovação tecnológica.

a

ê

I

c) Deverá ser respeitado, ainda, o art. 48, § 3" da Lei Complementar n' '12312006, que
aduz que para o cumprimento do art. 47 desta Lei Complementar, a administração
pública deverá obedecer o caput do referido art. 48, podendo, justificadamente,
estabelecer a prioridade da contratação para as microempresas e empresas de
pêqueno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10o/o, do menor preço
válido.

d) As empresas participantês deste cêrtame serão somente as de ÂMB|TO LOCAL,
em conformidade com o art. 1', inciso l, do Decreto n" 8.538 de outubro de 2015, para
deftnição dos limites geográÍicos. Cabe ressalta que o objeto desta licitação é
conceituado de natureza comum, pois sua comercializaçáo é comumentê realizada
em comércio local, assim podendo ser restringida ao âmbito local.
9.0

-

9.í

-

DO PRAZO DA UGÊNCIA E EXEGUçÃO DO CONTRATO:

O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 (doze)
meses a contar de sua assinatura, podendo ser pronogado por iguais e sucessivos
períodos, através de têrmos aditivos, conforme disposi@es do Art. 57 da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo
necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de alé 25o/o (vinte e
cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei
Federal n'8.666/93.
9.2 - O sewiço será prestado de forma corÍínua, conforme regras estipuladas neste
Termo de Referência e terá início após o recêbimento da "Ordem de Serviço" expedida
pela contratante. O prestador de serviços que não cumprir o prazo sofrerá san@es
previstas na Lei 8.666/93 e suas altera@s;

í0.0

-

í0.1

- DA CONTRATANTE:

DAs oBRTGAçÔES DAS PARTES:

í0.í.í

- Assegurar livre acesso ao pessoal da Contratada, devidamente identificada,
ao local da prestação dos serviços, dentro do horário de expediente normal, a ser
determinado pela SETRAN ;

10.í.2 - Comunicar à licitante vencedora qualquer inegularidade no fomecimento dos
serviços e interromper ímediatamente o fornecimento se for o caso;
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í0.'1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa
cumprir suas obriga@es dentro das normas ê regras contratuais;
10.1.4 - Prestar as inÍormações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, como fiscalizadora do Contrato;

í0.1.5

-

lmpedir que terceiros forneçam os serviços objeto da licitação;

í0.í.6 Jndicar os servidores públicos municipais, senhora: Ducirene de Oliveira
Bezena, servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Manutenção e Alimentação, CPF/MF no 803.999.593.00, matrícula no 4í.374.7, fiscal
do contrato. E servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de
Fiscalização, matrícula n" 35.62$5.

o

I

1í.0

-

DA CONTRATADA:

11.1.1 - Fomecer de forma permanêntê e regular, nas especificaçôes requisitadas e
quando autorizado pela SETRAN, por meio de servidor indicado, os serviços
conforme especiÍica@es constantes neste Termo de Referência.

11,1.2 - Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Que será de no mínimo 30
(trinta dias), após a realização dos mesmos.

í1.í.3 - Executar o fornecimento dos serviços, objeto do Contrato, em seu

proprio
nome, não podendo, em nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros, sêm o êxpresso
consenümento da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes.
11.1.4 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação
expedida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de lmperatriz - MA.

íí.í.5 -

Arcar com

o

pagamento de todos os encargos trabalhistas, Íiscais,
previdenciários, securitários e outros advindos da execugão contratada, de forma a
eximir a PreÍeitura Municipal de lmperatriz - MA e a SETRAN de quaisquer ônus e
responsabilidades.

í1,í,6 - Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo que venham a ser
causados à secretaria Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros, durante o
fornecimento dos serviços, inclusive pelos atos praticados pelo funcionário designado
para os trabalhos, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da sEiRAN,
rI
reter quantias e pasamenlos para o fim de sarantir

" ü

f#;!?"rr:h,k"J,:,1"t",

11.1,7 - Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as
obriga@es assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas
na
licitação.
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í2.0

-

DAS CONDçÕES DE PAGAMENTO:

-

O pagamento á Contratada seÉ eÍetuado pêla Secretaria de Planejamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferôncia eletrônica ou ordem
bancária, em atá 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços,
com aprêsentação das notas fiscais do (a) fomecimento/Execução dos serviços
12.1

devidamente certiÍicadas pelo Agente Público;

12.1.1 - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS MENSAIS
pnoponcpruÁ§ueonnre
a pnesmcÃo oos senffiila-iããiããG
forem realizados;
Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto á notas
Íiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa á 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 Natureza - ISSQN;
12.'1.2

-

-

12.1.3 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento
que só será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não
podendo ser considerado atraso de pagamento.

í3.0.

DA RESC§ÃO DO CONTRATO

í3.í- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver

uma

das oconências prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei no 8.666/93 , de 21106t93.
í3.1.í- Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações e prâzos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiÍicaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibílidade da conclusão
dos serviços ou fomecimento nos prazos estipulados;

c) a

paralisação do fornecimento, sem justa causa

e

prévía comunicação à
Administração;
d) o desatendimento das determinaçôes regulares da autoridade designada para
acompanhar e Íiscalizar a sua execução, assim como as de sêus superiores;
í4.0 - DAS PENALIDADES:
14.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes san@es, segundo a
gravidade da alta cometida:
| - adveÉência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da Íiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste
Av. Pedro Neiva de Santana . m21 -!Úla Redencão ll
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contrato ou, ainda, no caso de outras oconências que possam acaffêtar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03o/o (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os

produtos entreguês com atraso, deconidos 30 (trinta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em
razão da inexecução total.
b) 0,060/o (seis centésimos por cento) por dia sobre

o valor do Íato ocorrido, pâra
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo ptevisto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.

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

d) 2Oo/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rêcusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obriga@es

-

entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contrato, atraso superior
ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a', ou os serviços forem
prestados fora das especificações constantês do Termo de Referência e da proposta
da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação perantê a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre quê o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após deconido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
contratuais

-

í5.0. CR|ÉRIOS

DE REÀJUSTE
na proposta serão ineajustáveis.

l- Os preços apresentados
í6.0

|

-

-

SUBCoNTRATAçÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para execução do futuro

contrato.

í7.0 - DO FORO
Fica Eleito o foro da cidade de lmperatriz com renúncia êxpressa de qualquer outro,
por mais prÍvilegiado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

Av . Pedro Neiva de Santana.
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ESTADO DO MARÂNHÃO
PREFEITURA TUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNEIPAL DE TúilSlTO E TRANSPORTE (SETRAN)
DEPARTATENTO FINANCEIRO

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presêntê instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo
nomeadas.
lmperatriz - MA, '16 de Abril de 2018.

Angela Ma

Pinheiro

Diretora

T

partamento

'!

Autorizo na forma da Lei
Em:t+

/q/t(

Ío José Bragâ Costa

Secretárlo Munlcipal de Trânsito e
Transporte

Av. Pedro lúeÍrra de Santana. 202 'l
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEM'RA MUI{ICIPAT DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAT DE TRÂNS]TO E TRANSFORTE (SETRAN}
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DE SERVIçOS OE Í{ATUREZÂ COi{TTNUADA DE
CORREnVA DAS PI.ACÁS E DAS CÂIXAS COT{TROTADORE§
SEMAfÓRrcAS PARA AIEÍ{DER AS NECESSIDADES DA SECREÍARIA MUNICIPAL DE TnÂÍ{SITO E TRANSPORTE . SETRAN.

DE EMPRESÂ ESPECIÂIIZAOA PARA

COI{IRATAçÂO DE S€NVçOS DE ,{AIUREZÂ

PoTtNclÂ EM
1

Aoo

co

nNUA)A

DE

MA,{UIEÍ{çÃo aoxnEnvÂ EM TqUIPAIIIEi{ToI PTÂCÂ DC
DE pRocRÁriaçÃo vEtcutan ou PEDESÍRE,

aMEÍ{To oE txrAs FAsEs quE qooEM sER ATnAvÉs

ooltl Ft sfuEL tNuvrÍxrAl paRA caDA cAÍ{at DE ooR, coM AcroÍ{aMENTo DE E5TAID sóuDo pAnn Do Do poÍ,tTo
DE SII{óIDE NO DE GARANTIR MAIoi TEMPo DC VIDA oAs úMPADAS oU qUALqUER oUIRA FoR}IA DE CARGÀ
prossull{Do tEds PARA Mol{íToRAMENTo Í»s Focos ucArx)s EM suas sAíDAs supoRTANDo ATÉt(now PARA

I

UNID

220

Rs

220,(xr

RS48.4{n,oo

I

cÂDA CAt{At D€ COn"

CoI{IRATACo
2

DE

s€Rvrços oE NATUREZA coNnr{uÂoA DÉ MANUIEÍ{çÁo coRRmva EM EqUIPAME To: PtÂcÂ
E E5ÍÂBIL|ZAçÃO DE T(x)O O SISTEMÁ, COM ENTRADA E SAÍDA DC SINCRONISMO, LAçO

FOÍ{TE DE ALIMEI{TÂçÃO

DEIECTOR, EI{TRADA pAaÂ BOTETRA

coNlnarAçIo
3

Dc SERVIçOS DE NÂTUREZA

M(xx) MAt{UAl

COnÍn

E

'ÚÊS

AJUSTADO AUTOÍI'ATICAMEÍ{IE,

UNID

1.50

Rs

2t1,6'

Rs31.7sO,í)

UNID

96

ns

21E,33

i920.9s9,68

UNID

70

R$

31s,oo

Rs22,05t ,00

COM lf,E),S |Í{DTCADORES DE FUNCTOÍ{AMENTO.

UAOA DE

coRRETlvA EM EQUIPAM€NÍO: PTACA

c?u coM ENTRADA 232 PARA COMUNTCAçÃO, nElócrc D€ PRECISÃO COM CATENDÁRIO COMPTETO ATÉ O AÍ{O DE
2too, cAlrNDÁruO |Í{FORMANOO S€GUNDOS. MiÍ{UTOS E HORAS, DATÀ MÊS E NFORMAçô€S DE ANO. O FtM DA
DATA DE

4

E

MEMóN|A PARA MANTER A HORA NO CASO DE FATTA DE ÉNERGIA
FOR AÍÉ 24 HORAS.

COÍ'IINATAçãO DE SERvIço§ DE NATUREZA coNnNUADA DE MAÍ{uIfNçÂo coRRmvA EM CQUIPAMEÍ{ÍoI BAcx
PtAr{E Co{ril 06 SLOrS PARA ALOJAR AS ptACAS (CpU, POTÊNC|A E FOr{TEl COM PSOIEçÃO, SELETOR D€ VOLÍAGEM,
COM FONTO DE ATENRAMENTO PARA A ESIABIUZAçÃO DO TUNCIONAMENTO DE TODO O SISIEMÀ

Rs 123.160,1E

ÍOTAI

IMPERATRIZ-MÀ I,6 DE ABRIL

Av.

Pêdro .hrs dc Samana, 2O2t - Vlla Rêdêndo ll - hpêratÍE - MA
65.91G!t45 - Fonc: (9!rl t52+a853
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PREr.EITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO

pnBcÃo pRESENCIAL

-t.
I

N" 079/2018-cpI,

ANEXO II
(MODELO)

(PapeI timbrado do Concorrente)

CARTACREDENCIAL

Imperatriz (MA),

de

de 2018.

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCTAL N" 079/2018.CPL.

O

abaixo-assinado, responsável legal pela
, inscrita no CNPJ/MF

Empresa

sob o no
vem pela presente informar a Vs. Sas.
que o Sr.
portador do RG n'
e do CPF n'
é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber
notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes, recoÍrer! desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais,
enfim, praticar todos os atos inerentes ao ceÍame.
com sede na rua

Atenciosamente-

Nome, Identidade e Assinalura do Responsável Legal
Com Íirma reconhecida em cartório

Rua Urbano Santos, n" 1657, Bairro Juçara
CLIP 65900-505 -

Imperatriz MA
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PRIr.EITURA MUNICIPÂL DE IMPTRÂTRIZ
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PREGÁO PRESENCIAL N' 079/2018 . CPL

ANEXO III
(MINUTADO CONTRATO)
CONTRATO

N'

/2018.

EMPRf,SA
CONTTG.-TAÇÁO DE
ESPECIALIZADA PA RA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA

DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS
DAS
CAIXAS
PLACAS E
CONTROLADORES SEMAFÓRICAS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARJA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRÂNSPORTES-SETRAN, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíPIO DE
A
EMPRf,SA
IMPERATRIZ E
ABAIXO.
, NA FORMA

Ao(s) _
do ano de 2018. de um lado, o MUNICIPIO DE
dias do mês d. _
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n'06.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa, n'201.

Centro, através do(a) Secretário(a)
e do CPF'/MF n.'
outro lado, a empresa
na

Municipal

_

SSP/MA
. brasileiro(a), agente político, portador do RG n."
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do
estabe lecida
. CNPJ/MF n.'
portador do RG n.'
neste ato, representada pelo, Sr.

e do CPF/MF n."

doravante denominada simplesmente de
CONTRÂTADA. tendo em vista o que consta no Processo n."
_e
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de trânscrição
na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato,
regido pela Lei n.' 8.666, de 2 I de junho de I 993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Constitui objeto deste a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de
Natureza Continuada de Manutenção Corretiva das Placas e das Caixas Controladores
Semafióricas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes SETRAN, conforme quantitativos descritos no terrno de referência com motivação no
processo administrativo n' 34.001.005/2018- SETRAN, e em conlormidade com o Pregão
Presencial n' 079/2018-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na lorma da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

CLAUSULA SEG UNDA. DAS OBRIGAC OES DACONTRATADA
I. Fomecer de iorma permanente e regulal nas especificações requisitadas e quando
autorizado pela SETRAN. por mei o de servidor indicado, os serviços conforme
especificações constantes neste Contrato

Rua Urhano Santor. n" lô57. tsairÍo Juçara
CEP 65900-505 - lmpcratriz _ À44
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II. Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Que

será de no mínimo 30 (trinta dias), após

a realização dos mesmos.

III. Executar o fomecimento dos serviços, objeto do Contrato, em seu próprio nome, não
podendo, em neúuma hipótese. transferiJo a terceiros, sem o expresso consentimento da
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes.
IV. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicaçâo expedida pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte de Imperatriz- MA.
V. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução contratada, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de Imperatriz- MA e a SETRAN de quaisquer ônus e responsabilidades.
VI. Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo que venham a ser causados à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros, durante o fomecimento dos
serviços, inclusive pelos atos praticados pelo funcionrírio designado para os trabalhos,
Íicando, assim, afastada qualquer responsabilidade da SETRAN, podendo esta. no entanto,
reter quantias e pagamentos para o fim de garantir o referido ressarcimento;
VII. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.
CLÁUSULA TE,RCEIRA . OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
I. Assegurar livre acesso ao pessoal da Contratada, devidamente identificada, ao local da
prestação dos serviços, dentro do horrírio de expediente normal, a ser determinado pela
SETRAN:

II. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fomecimento dos serviços

e

interromper imediatamente o fomecimento se lor o caso;
as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das norrnas e regras conlratuais:
IV. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
como fiscalizadora do Contrato:
V. Impedir que terceiros fomeçam os serviços objeto da licitação;
VI. Indicar os servidores públicos municipais, senhora: Ducirene de Oliveira Bezerra,

III. Proporcionar todas

servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv. Manutenção e
Alimentação, CPF^,{F n" 803.999.593.00, matrícula n' 41.374.7, fiscal do contrato. E o
servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de Fiscalização matrícula no 35.625-5.
CLÁUSTJLA oUARTA _ DAs CONDI ÇÕES Do PAGAMENTo
O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestão
Orçamentaria. por meio de transferência eletrônica ou ordem bancriria, em até 30 (rinta) dias
após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a)
fomecimento/Execução dos serviços devidamente certificadas pelo Agente público;
PARÀGRAFO PRIMEIRO

- O pagam ento deverá ser cfetuado em PARCELAS MENSÀIS
PROPORCIONAI S MEDIANTE A PRESTAC ÀO DOS SERVICOS , á medida que forem

realizados:
PARAGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar
j u-nto. á notas fiscais, comprovação de sua
adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa á seguridade Social e ao Fundo de Garantia po.
tempo de
serviço - FGTS, com a Justiça do Trabarho (ceÍidão Negativa de Débitos
Trabalhiitas _

n

Rua Urbano Sanros.
lô57. Bairro Juçara
CÉ,P é,5900-505 - Imperarriz _ MA
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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;
PARÁGRAFO TERCEIRO O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustaçào
do pagamento que só será processado após a apresentação das releridas ceÍidões negativas,
não podendo ser considerado atraso de pagamento.

CLÁUSULAOUINTA- DO PRAZO DAvIGÊNCTa,e EXECU ÇÃO Do CONTRATO
O futuro contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos, conforme disposições
do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n'
9.648198. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%o
(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conlorrne previsto art.65 § l', da Lei
Federal n" 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚxtCO - O serviço será prestado de forma contínua, conforme regras
estipuladas neste Contrato e terá início após o recebimento da "Ordem de Serviço" expedida
pela contratante. O prestador de serviços que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na
Lei 8.666/93 e suas alterações

CLAUSULA SEXTA _ DO VALOR DO CONTRATO
ORÇAMENTARIAE EMPENHO

E DA CLASSIFICA

AO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRAIANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da alta
cometida:

infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuizos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçào de sançào mais grave:
II - multas:
a) 0,03Yo (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais

I

-

adveÍência escrita: quando

se tratar de

alíneas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20% (.vinÍe por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais entrega inferior a 50%
icinquenta por
cento) do contrato, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido
na'alínla ,,a,,. ou
os serviços forem prestados fora das especificações constantes do
Termo de Referência e da

**,'n'11i",ü:;;;
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proposta da CONTRATADA.
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidâde para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perduÍarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLAIIST]LA OTTAVA - DO CRITERIO DE REAJUSTE
I

-

Os preços apresentados na proposta serão irreajustáveis

CLÁUST]LA NONA _ SUBCONTRATAÇÃO
I Não é permitida a subcontratação total ou paroial para execução do futuro contrato

-

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO Do CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a 81 daLei n' 8.666193, de 21106/93.
I. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais. especificações e prazos.
b) O cumprimento irregulm de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços 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 forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei n'8.666, de 2l de juúo de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento 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 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.
8.666. de 2l de juúo de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por pr.zo superior
a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade púbrica, grave pertuibaçao
da ordem intema
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pr.vo,
9u.
independentemente do pagamento obrigatôrio de indenizações pelas
sucessiras e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outias previstas,
assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de
pela suspensão do cumpiimento orr ài.rg"ço*
.optar

assumidas até que seja norm alizada a situação.
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l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem 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 nãoJiberação, por paÍte da Administração, de rírea, local ou objeto para execução de
serviços, nos prÍLzos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
proj etos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovad4 impeditiva da
execução do conúato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 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.

CLAUSULA DECIMÀ PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de ImperatrizMA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si. ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemuúas abaixo nomeadas.
Imperatriz (MA),

_

de

_

de 2018.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

CPF

CPF

Rua t]rbano Santos. n" 1657,

Ilaino Juçara
- MA

CIjP 65900-505 - Imperatriz
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PREGÃO PRESENCIAL N" 079/20IS.CPL

ANEXO V
MODE,LO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DOART. 27 DAI,EI
8.666/93

DECLARAÇAO

Empresa)_,
por intermédio do seu

(Nome da

inscrito no CNPJ,MF sob n'
representante legal
o(a) Sr(a)
portador da CaÍeira de Identidade n'
edo
CPF n" _,
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do arÍ.27 da Lei
n'8.666, de 2l de juúo de 1993, acrescido pela Lei n'9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

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

Rua Urbano Santos,

n. 1657. Ilaino Juçara
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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PREGAO PRESENCIAL N' 079/20I8-CPL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial no
079/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Imperatriz(MA),

_

de

de 2018.

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos. n" I657. Bairro Juçara

CEl,65900-505 - Impcratriz MA
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