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pRecÃo pRESENctAL N. 083/201 8-cpL

1.

TIPO: I\/enor Preço por ltem
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Espode. Lazer e Juventude - SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27 .001 .040t2018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 09 de agosto de 2018,
às 09:00h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - Í\IA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N' 6285, de 31 de janeiro de 2018. publicada no dia 03 de
fevereiro de 20'18, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e
julgará a lic_itação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇAO na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido
pela Lei Federal no 10.520, de '17 de julho de 2042 Decreto lvlunicipal no 2212007 , Lei
Complementâr no 123, de 14 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complemenlar n" 147,
de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este
Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem. as disposições da

+1

@,

B

0i

Lei n.0 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1. DO OBJETO

1.í. Aquisição de ltilaterial Gráfico, Camisetas, Ivledalhas e Troíéus Cronometragem
eletrônica, arbitragem e demars materiais contídos nesse termo de reíei-ôncia, para evento
esportivo a empresa deverá fornecer o material e a prestação de serv:ço necessários à
realizaçáo dos eventos realizados pela secretaria. em atendlmento as necessidades da
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e Especificações Técnicas conforme
anexo I do Termo de Referência.
1.2. Valor Global Estimado para a ContrataÇão: R$ 68.826,68 (Sessenta
oitocentos e vinte e sêis reais e sessenta oito centevos).
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2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial

c) Anexo lll - Minuta do Contrato
d) Anexo lV - Declaração a que alude o aí|.

e) Anexo V

-

27o ,

Y da Lei n.o 8.666/93

§'

Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação

3. DO SUPORTE LEGAL

,F

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de i7 de julhô de 2002, Decreto
Ivlunicipal no 02212007, Lei Complen,entat 123106 e alteraÇões. por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no
8.666/93 e respectivas alterações, alem das demais disposiçôes iegais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma. independente O" ,rrnsçrição.
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4. DA DOTAÇAO

4.í. As

despesas decorrentes desta licitaÇão correrão

à

conta da seguinte dotação

orçamentárial

Rua Urbano Santos. n" 1657 Bairro iuçara . lmperatriz NlA
CEP 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.conr
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27.00í - Secretaria Municipal de EspoÉe, Lazer e Juventude
27 812 0049 2346 - Esporte na Praia
Natureza: 3390.30 99 - Í\/aterial de Consumo
Ficha: 1896 Fonte: 00í - Tesouro fvlunicipal
27.001 - Secretaria Municipal dê Esporte, Lazer e Juventude
27 812 0049 2346 - Esporte na Praia
Natureza: 3390.39 99 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Ficha: 1895 Fonte: 001 - Tesouro Í\ilunicipal

q

5. DA PARTICIPAçÃO

Poderão partrcipar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e quê atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentaÇão e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentârem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.{.

5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada em concuTso 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 Administraçáo Pública
It/unicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública Federal,
Estadual ou Nilunicipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.2.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Munlcipal ou que possuarn qualquer vínculo
com servidor do município.
5.2.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.2.6. Pessoas Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As licitantes deverão se apresentarjunto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,

portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuraÇão que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,

comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

q

6.í.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1,2. As participantes deverão apresentar também ato consritutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleições de seus

Rua Urbano Santos, n' 1657 Bairro Juçara - lmperatrizlMA
CEP 65.900-505 E-mail: cpJimperatriz@hotmail.conr
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administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovendo esta capacidade jurídica.

o

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Dêclaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.í.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ÍrilE ou EPP

6.í.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório

Fõ

competente, ou publicação em órgão da imprensa oflcial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes náo se façam representar durante a sessão dê lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1

.

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

o
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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 corno válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem !'ecebidos ântes do inicio da sessâo.

Ê

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da licitantê, 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 no 123106 e do Decreto Federal n0 8.538, de 06 de
outubro de 20í 5, as Microempresas - IVlEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs qLre tenham interesse em participar deste

I

pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

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

b)

c)

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

,t
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como critério de desempate. será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçóes em que as propostâs
apresêntadas por À/lEs, EPPs ou COOPs se.jam iguais ou ate 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classifrcada.

Rua Urbano Santos. n' 1ó57 Bairro Juçara. Intperatriz/MA
CEP 65,900-505 E-mail: cplimperariz@hotmail.com
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7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do

I

$

seguinte modo:

a)

a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportuntdade de aprêsentar 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 (lUE, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada âs lvlEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito,

d)

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

e)

na hipótese da não-contrataçáo nos termos previstos no item 7.1.. alínea 'c', o objeto
ljcitado será adjudicado em íavor da proposta originalmente vencedora do certame;

0

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferla inicial não tiver
sido apresentada por ÍVlE, EPP ou COOP

ít

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preÇos deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaçôes.

A(o) Pregoeiro(a) da Preíeitura Ítilunicipal de lmperatriz - IVIA
Pregão Presencial n" 083/2018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro JuÇara. lmperatriz /[/A
cEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

f.

b) Conter a descrição detalhada e especificaÇões necessárias à identiíicação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descriçáo detalhada e
especificaçôes 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.
b.1) Só serâo aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrigão dos valores.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros,
e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b,2) PARA A FORMULAÇ-ÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
urLtzADA A DESCRIÇAO DOS rrENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,

Rua Urbano Santos- no 1657 Bairro Juçara, ImperaúizlMA
CEP 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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SOB PENA DE OESCLASSIFICAçÃO DA PROPOSTA.

4

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Têrmo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos. e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,

â

encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, Iucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
e) Observar as demais regras previstas no Anexo / do Termo de Referência.

:t

f) A planilha contendo o orÇamento estimadc para a contrataÇão, a qual deverá ser adotada
para a Íormulação da proposta de preÇos, apresenta-se no Anexo ll - do Termo de
Referência.

g) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREÇO IMPRESSA.
9. DA ACEITAçAO TACITA

§

oÊ

9.1. Os preços apresentados devem:

a)
b)

c)

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

compreender todâs as dêspesas, 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 ob.leto
deste Edital e seus Anexos;

Ç.

ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. O prazo de validadê da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.
9.3. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços"
emitida pela Contratante, com termo final em 08 (oito) meses ou ao término do contrato, o
que ocorrer primeiro.

ô,
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9.6. A execução dos serviços será realizada nas quanticiades, locais e prazos determinados
pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitaçáo formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execuçáo do objeto.

9.7. Os serviços serão executados, observado o disposto no Anexo I e demais disposiÇões
do Edital e Termo de Referência.
9,8. A Contratante poderá rejeitar. no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
especificações e condiçôes no Termo de Referência, no Edital e no Contrato.

9.9.

A

execuçáo dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará

o

acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar
eventuais ajustes.

4

9.'10. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou

o alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente comunicados a
CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o
problema

fic

Rua Urbano Santos. n"

ió57

Baino Juçara. ImperatrizMA

CEP65.900-505 E-maii: cplimperatriz@hotmail.com
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9.8. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçôes de
preÇos, alterações ou alternativas nas condições/especificaçôes estip uladas. Não serão
consideradas as DroDostas oue contenham entrelinhas, êmêndas. rasuras ou borrões
9.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.10. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçôes previstas nos subitens 27.8 e 27.9. implicará na desclassificação do licitante,

9.í1. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HABILITAçÃO
í 0.1 . A documentaçáo de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 083/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara - lmperatriz /MA
cEP 65 900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nom_e comercial do licitante e enderego)

(A

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERADA)

à

10.2. Os documêntos necessários
habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
aprêsentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se
tralando de sociedades comerciais ê no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleiÇóes dê seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civts, 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.í) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraçóes 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).

Rua Urbano Santos, n" 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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g) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicÍlio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçõês Estaduais e Dívida Ativa).

R

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Ívlunicipal do domicílio ou sede do licitante.

i) Prova de regularidade relativa à Seguridede Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

?

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lel, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
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 apresentação da
proposta.

O Balanço patrimonial
Comercial.
1.1)

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:

I

*q

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

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

-

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA);

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

f

-

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 domicílio do licitante.

o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
1.2.4)

Regional de Contabilidade.

m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sedê do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.

n) Comprovante de aptidão para dêsempenho Ce atividade pertinênte e compatível em
características, quantldades ê prazos com o objeto desta licitaÇão, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado.

,r
.q

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigosc ou lnsalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o

ú
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modelo do Anexo lV do Edital.

10.3. Para fins de habiliteção, a título de qualificação técnica, a êmprêsa licitante
deverá apresentar:
í0.3.1. Atestado ou declaraÇão de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa prestou, a
contento, serviço compatível com o ob.jeto da licitação.

a

í0.3.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
10.4. Se o licitante íor a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

10,4.í. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento quê é válido para matriz e Íiliais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,

p

devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.
10.4.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própna natureza, forem emitrdos somente em nome da
matriz.

.l

.?
a

10.5. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

e

10.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste item implicará na
inabilitação do licitante.

íí.

DO PROCEDIMENTO

1í.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais. o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
11.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer pzzo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

eF

1'1.2. lniciada a sessão, nenhum documento eiou 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.

íí.3. Após a

verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V, serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
coníormidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital. com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

íí.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de [\/enor Preço e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
11,4.1. A oferta dos tances deverá ser efetuada no momento em que íor conferida a palawa
ao licitante, na ordem crescente do desconto.
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11.4.2. Podeú o(a) Pregoeiro(a) negociar com as Iicitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

1í.4.3. Dos lances ofertados não caberá rêtratação.

íí.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 deíinir a ordem de classificaçáo dos
licitantes remanescentes.

íí.5.

Quando não forem verificadas, no mÍnimo, três propostas escritas de preÇos nas
condiçôes definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, ate o
máximo de três, para que seus autores participern dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havêndo empate nesta condição todos

&
'rt

participarâo da etapa de lances verbais).

í1.6. A desistência em apresentar Iance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeirc(e),
implicará na manutenÇão do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.

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

a
a

contratação.

O

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

11.8.

11.8.í. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará

o

resultado do certamê em relação ao licitante mais bem classificado.

1í.8.2. Encerrada a elapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitaçáo da proponente cuja proposta tenha sido classificada
êm primeiro lugar
11.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classiflcada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada êm segundo lugar. e assim sucessivamente, ate que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital.

1í.íí.

Nas situações previstas nos subitens

11

,s
t

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

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

í1.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudrcado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

1í.í 3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de ate 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.
11.'14. Da Sessão Pública será Iavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA.S
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12.í. Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente.

12.2. Seráo desclassificadas as propostas que não atêndam as exigências e condiçôes
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administraçáo e, conseqüentemente,
classiíicada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presenÇa de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,

.,

na forma do disposto no § 20 do artígo 45 da Lei no 8.666/93.

12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso infcrmado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
12.6. Para fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de ate 02 (dois) dras, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

4

í3, DO DIREITO DE RECURSO
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente

a intenÇão de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, quando lhe será
concedido o ptazo de 03 (três) dias úteis para a apresentaçáo 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, sendo-lhes assegurada vista imedíata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

!

e

rl'

í3.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) eÍeito suspensrvo, 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, deviciamente informado. para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
í 3.4.

O acolhimento de recurso jmportará a invalidação apenas dos atos jnsuscetíveis de

aproveitamento.

í3.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente |icitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do obleto da licitaÇáo pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

q.

14. DACONTRATAÇAO

14.í. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento
específico escrito de contratoinota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
.rq
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adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para
Íazê)o.

í4.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.

@

14.3. Quando o vencedor da licitação náo íizü a comprovação referida no parágrafo
anterior, ou quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condiçóes
estabelecidas no ato convocatório da licitação, a Prefeitura tvlunicipal de lmperatriz através
da Secretaria Municipal de Educação poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais.

E
I

15. OBRTGAçOES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empênho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
sáo confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Anexo I deste
Edital, a:

d

15.í. lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem dê Serviços",
emitida pela Contratante, com termo final em 3'1 de Dezembro do corrente ano.
15.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste
Edital e na proposta da CONTRATADA.
í 5.3. Comunicar à fiscalização da Contratante. por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto.

tI

'15.4. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

€

15.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contrâtuais ou legais a que estiver sujeita.

Ç

í5.6. Manter durante a execução do cont!'ato, em compatibiltdade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas na licitação,
apresentando os comprovantes quê lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutençâo dessas
condiçôes.
15.7. A assinatura do contralo por pessoa competente deverá ser efetuada imediatamente
após a notificaçáo da Contratada, sob pena de sanÇôes previstas no art." 81 na Ler
8 666/93.

!

A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
rnstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, suleitando-o às penalidades legalmente

"s

15.7 .1.

estabelecidas.

15.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuaís, os acréscimos ê supressôes do valor
inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93.
'15.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláLrsulas avençadas e as normas dâ
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
g
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15.10. lndicar imediatamente após a assinatura do contrato, 0'l (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que

deverá

se

reportar diretamente

ao

Gestor

do

Contrato, pessoalmente e/ou

via

eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execuÇão do objeto.

'15.íí. Reparar, corrigir, remover, reconstrujr ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados.

15.í1.í. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num imediatamente, quaisquer vicios, deíeitos,
incorreÇões, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa no ato da
execução do objeto.

í5.í2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzrndo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
15.12.'i., Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuÍzo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisiÇóes com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da

0

garantia, mesmo expirado o prazo.

3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
í 5.í

\{o

'15.13.'1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transíere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.

15.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriÇões referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do Íabalho de seus funcionários.

15.15. Não transferir a terceiros, total ou parcial. a execução do objeto sem
expressa anuência da Contratante.

a prévia

e

í5.16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

t

obrigações pactuadas entre as partes.

15.17. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataÇão.

iç

15.í8. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da íiscalização do setor competente,
náo eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprímento das obrigaÇôes
pactuadas entre as partes.

15.í9. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude

da

execução do objeto e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

15.20. ResponsabilizaÊse por todas as providências

c
3

e

obrigações estabelecidas na
por
legislaçáo específica de acidente de trabalho, bem como
todas as despesas decorrentes
execução do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuiçóes, indenizações, vales{ranspodes, vales-refeiçóes,
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

e

outras que porventura

15.2í. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material mão-de-obra,
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais,

acidentes

transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçóes de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesâs necessárias à perfeita execução dos serviços
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contratados.

í5.22. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento dô contrato.
o

15.23. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de ProteÇão lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSTVT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medrcina e seguranÇa do trabalho.
í5.24. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessárros.
15.25. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

15.26. Responsabilizar-se pelo trensporte, acondicionamento

e

Ç.

entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.
15.27. Sujeitar-se a mais ampla ê irrestrita fiscalizaçáo por parte da Administração Municipal.
15.28. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao últrmo lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato.

o

4.

15.29. Lançar na nota fiscal as especiíicações dos serviços, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll

-

do Termo de Referência.

15.30. Manter inalterados os preÇos e condiÇões da proposta.

í5.31. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

t,

'F.
:

15.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçóes
contidas no Termo de Referência e Edital.
15.32.í. Atender as demais condiçôes descritas no Termo de Referência.

a

í 5.33. São exprêssamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município,

b) a subcontratação para a execuÇão do obleto deste contrato:

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do tvlunicípio, durante o
período de fornecimento.

f

í6. OBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.í. Efetuar o pagamento na íorma do item 11 do Termo de Referência, após o recebimento
definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaÇões legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições no Termo de Referência.

16.2. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar
execução do Contrato, conforme item 16 do Têrmo de Referência.

a

í6.3. Promover o acompanhamento e a fiscaiização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

6.4. Rejeitar os materiais e serviços cujas especificaÇões não atendam os requisitos
mínimos constantes no Termo de Referência - Anexos I e Planilhas de Composiçáo de
Preços - Anexo ll.
í
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empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidadês
constantes da execução do objeto no Termo de Referência, para que sejam adotadas as

16.5. Notificar

a

.r

medidas corretivas necessárias.

16.6. lnformar a Contretada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recêbimênto

t

dos serviços e exigir a sua substituiÇão ou reparação, conforme o caso.
16.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuÇão do objeto,

podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as
especificações e condiçóes estabelecidas no Termo de Referência, informando as
ocorrências ao Órgão Gerenciador.

rP

í6.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do

!

pagamento.

í6.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o têrmo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93
e suas alterações.

16.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
formatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

!ê

16.íí. Prestar as informaçóes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;

16.í2. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identíficação,
para a execução dos serviços.

t'

í6.13. Proporcionar todas as condiÇões para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determínações do Contrato. do Edital e seus Anexos. especialmente do
Termo de Referência;

,}

, rr'

í6.14. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.15. Prestar esclarecimentos que se flzêrem necessários à Contratada.

ê

'15.í6. NotiÍicar previamentê à Contratada, quando da aplicaÇão de penalidades.

'16.í7. Aplicar

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

administrativas previstas na

legislação.
17. PRAZO E COND|ÇOES OE EXECUÇÃO

í7.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços"
emitida pela Contratante, com termo final em 08 (oito) meses ou ao término do contrato, o
que ocorrer primeiro.

i

â

í7.2. A execução dos serviços será realizada nas quantidades, locais e prazos dêterminados
pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.
'17.3. Os serviços seráo executados. observado o disposto no Anexo I e demais disposiçôes

do Edital e Termo de Referência.

c

â'
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í7.4. A Contratante poderá rejeítar, no todo ou em parte, os serviÇos em dêsacordo com as
êspêcificeções e condiÇões no Termo de Referência, no Edital e no Contrato.
'17.5. A execução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar
eventuais ajustes.

í7.6. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou
o alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente comunicados a
CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o
problema

?
{.

18. DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

í8.'l Os preços incluem todas as despesa com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

:

encargos eventualmentê incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza.

18.2 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da F azenda e Gestão
Orçamentária, por mejo de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitação deÍinitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

18.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
lrilunicipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON.

-

t

-

18.4. A atestação da Íatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse íim.

í8.5. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, rnterrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
Contratante.

í8.6. Havendo erro na oota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.
18.7. A contagem do prazo para pagamento será rêiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento Íiscal com as devidas correçôes,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

18.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
cÔ

atualização monetária.

í8.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.

18.10. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, caulelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
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valores correspondentes

a

multas, ressarcimentos

ou

indenizaçôes devidas pela

D

CONTRATADA, nos termôs do contrato.

18.íí. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devrdos pela Contratante, encargos morâtórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

18,12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: Etvl = I x N x VP, onde: Eltil =
Encargos moratórios devidos, N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efêtivo pagamento; I = Índice de compensaÇão financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.

í9. REAJUSTE DE PREÇOS
í9.í. Durante a vigéncia do Contrato, os preÇos serão fixos e irreajustáveis, exceto

nas
"d"
prevlstas
na
alínea
do
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/1993.

a

19.2. Para restabelecer a relaÇão que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
20. SUBGoNTRATAÇÃO

o.

20.í. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execuçáo do contrato.

a

21. OO PRAZO DA VrcÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

21.1. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorá até 3111212018,
conforme disposiçôes do Art. 57 da Lei n' 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores, com
redação dada pela Lei n' 9.648/98
22. DA FTSCAL|ZAçÃO

22.1. A fiscalizaÇão e acompanhamento da execução, na forma integral, será feita pela
servidora FRANCISCA TEANE PEREIRA COSTA, Diretora Executiva, matrícula no 5í.2885, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro própflo
todas as ocorrêncras, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

22.2. As

decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes a AdministraÇão
22.3. A íiscalizaÇão de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causacios a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
23. DAS PENALIDADES

e

23.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumênto, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintês sanções, segundo a
gravidade da Íalta cometida.
23.2- adveÉência escrita: quando se tratar de iníração leve, a juízo da fiscalizaÇão, no caso

de descumprimento das obrjgações e responsabilidades assumidas neste contrato

ou,

ç

I
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ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarrêtar prejuÍzos à CONTRATANTE,
desde que nâo caiba a aplrcação de sanção mais grave;

a

L

"'

23.3 - multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com

atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso poderá decidir pela continuidade da aplicaÇão da multa
ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, nâo abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) pot dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçóes de habilitaÇáo e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 % (dez por cenÍoJ sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
fl 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 descumprrmento de obrigaçôes contratuais - atraso superior ao prazo limite
de 30 (trinta) dias,estabelecido nâ âlínea "a".
23.4 - Rescisão contratual unilateral. nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
23.5 - Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
23.6 - Judicial, nos termos da legislação.
23.7 - Suspensão temporária de participar em ,icitaÇão e impedimento dê contratar com a
Administraçáo, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
23.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinai'am sua puniçáo ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sançã0, que será concedida
sêmpre que a Contratada ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO

a

.s
:

Q

I

t

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
24.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato.

q

Êt.
1

a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a AdministraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviÇos ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o

desatendimento

das determinaçóes regulares da autoridade designada

para

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

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

Í) a decretaÇão da falência ou instauração da insolvência civil;

e

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
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h) a alteração social ou a modificação dâ finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execuçáo do Contrato;

i) razões de interesse público, de alta relevâncra e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se reÍere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administraçâo, dos serviços, acarretando modificaÇões do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primerro do artigo 65 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave pefturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇões e mobilizações ê outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses cesos, o ciireito de optar pêla suspensão do cumprimento das
obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação,

l) o

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

st

seja normalizada a situação;

m) a não-liberação, por parte da Administreção, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;

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

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

p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, que implique violação da Lei cie LicitaÇões ou prejudique a regular
execução do contrato.
25.

-

?

DO RECEBIMENTO

25.1. Os serviços serão recebidos após sua execução nos locais indicados

pela
CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor do contrato, que deverá confirmar se os
serviços foram realizados, conforme especificaÇões constantes do Anexo I Termo de
Referência e da proposta vencedora.

-

26.

-

DA JUSTIFICATIVA

26.'l A execução dos eventos esportivos (Jogos na areia) pela Secretárja Municipal de
Esportes e Lazet - SEDEL permitirá que esse evento sela democrático pela inclusão social

que o mesmo contelitualiza.

26.2 A divisão os materiais e prestaÇáo de serviço será feita em lotes de íorma a se agrupar
os itens com características semelhantes. visancio dotar de maior celeridade e eficiência as
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várias etapas procedimentais relativas à licitação.

26.3 Os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de
serviÇos comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do
Pregão, por possuir características ferais e específlcas usualmente encontradas no
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidadê Pregão Presecial com
vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

I

26.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados
pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboraçáo da proposta.
27. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
27.1. Após a declaraÇão do vencedor da licitação, não havendo maniíestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação Ca autorídade superior.
27.2. No caso de interposiÇão de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto Iicitado.
27.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressôes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do aft. 65 § 1o, da Lei n"
8.666i93.

,§

s

27.4. A Prefeitura [\ilunicipal de lmperatriz (I\ilA), atÍ'avés de seu ordenador' de despesas,
poderá revogar a licitaçáo por razóes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de terceiros, mediante paÍecer escrito e
devidâmênte fundamentado.
27.5. Alé o2(dois) dias úteis antes da data fixada para rêcebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.
27.6. Os recurso e contrarrazôes 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

.*t

sobre a pertinência.

27.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interêssado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após Julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
27.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevcgável das respectivas
exigências e condições.

I

27.9. 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.

27.10. Não serão considerados motivos para desclassiíicação simples omissões ou erros

o,

r4r
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formais da proposta ou da documentaçáo, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
27.11. As normas discrplinadoras 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/fornecimento.

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

27.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a AdministraÇão Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
27.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na Iicitação.

a

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

tli

serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus

,,:f,.

representantes.

27.í6. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido o prazc de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
27.'17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

27.18. O Edital e seus anexos estaráo disponíveis no site rvru,v. im peratnz. ma.gov. br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Í\ilunicipal - DAlVl, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultadc gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, n' 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/À/A, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 14h.

.l

í

lmperatriz (lVA), 23 de julho de 2018

f

/l
s

#"k""lxbth

à§ à'Jôt u sa
Pregoeira

r-

ea

r

.a"

Rua Urbano Sanros. n" 1657 - Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP 65,900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

'.à

â'a

1{-

W

ESTADO DO MARA\HAO
PREFEITURA MU\ICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERNIANENTE DE LICITAÇAO
PREGAO PRESENCIAL

NO

,rtr

083 /2018 - CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 2018.

Prezados Senhores,

(empresa),
Rua

Do

_,

neste ato representada por

com sede na cidade de

_,

_,

inscrita no CNPJ/MF sob o número_,
portador do CPF

no

na

§

,q

e

RGno-,abaixoasSinado,propôeaSecretarjaMunicipaldeESporte,Leze|e

Juventude, os preços infra discriminados, para AquisiÇão de l\/aterial Gráfico, Camisetas,
Medalhas e Troféus Cronometragem eletrônica, arbitragem e demais materiais contidos
nesse termo de referência, para evento esportivo. a empresa deverá fornecer o materral e a
prestaÇão de serviço necessários à realizaçáo dos eventos realizados pela secretaria, em
atendimento as necessidades da SecretaÍia Municipal de Esporte, Lazer e Juventude,
Especificações Técnicas conforme anexo I do Termo de Referência, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL no 083/201 8-CPL:

al

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

b) A execução do objeto terá jnício logo após o recebimento da "Ordem dê Serviços"
emitida pela Contratante, com termo final em 08 (oito) meses ou ao término do
contrato, o que ocorrer primeiro.

c)

PreÇo Total por extenso R$............

(

q

iifr
Nome
Assinatura do Responsável da Empresa

i
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Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP 65.900-505 - E-mail: cplimperatÍiz@hotmail.com
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ESTADO oO rrllRlrunÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JU VENTUDE

\

!

rnnuo or nnrunÊNctt
I

DOOBJETO
1.1 Descrição
1.1.t Constitui objeto deste Termo de Referência
- TR a lpqúsigão de rraterial gráfico,
camisetas, medalhas e troféus, cronornetragem
eletrÀnic. arbitragem e demais
materiais contido nesse termo de referêncã, p"*
esportivo, a empÍesa
deverá fomecer o material e a prestação de
serviços ,""er*irio. à realização dos
eventos realizados pela secretari4 em. atendimento
as nêcessidades
dâ secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e_Juventd{
constantes
-Ã"*o
neste Termo de Referência, nas Especificações"orfo.-. "Ç"ificações
planilha
Técnicas I e na
de
Composição de preços Anexo II.
-

;;;;i;

2.

DA JU§TIF'ICATIVA
2'l A execução dos eventos

_esportivos lJogos na areia) pela secretaria Municipar de

Esportes e t azer
permiüú
social que o mesmo 'EDEL
contextualiza.

-

qu.'.rr.

.r.rií.ã:li"ãã".ãi;;i""i:tà

2'2 A divisão dos materiais e prestação de sewiço
sení feita em rotes de forma a
agrupar os itens

c.

F

?

se

com características semelhantes, üsando dotar de
maior
várias etapas procedimenais relativás à licitaçao.
".tai-aua" "
z'r
" us rnatenars previstos neste Terrno de Referência se enquadram na classificação
de
serviços comuns, nos termos da Lei no 10.520,
de 3002. que
modalidade do Pregão, por possuir cancterísticas gerais
e específicas usuarmente
encontradas no mercado, podendo, portanto,
ser liãtado por meio a, _oaaiaui"
Pregão Presencial com üstas a.obter i merhor propostapara
a Administação pública.
2,4 Para tzrto, o pÍesente TR explicita o.
úascos e essenciais determinados
pela legi-sl3ç66, descritos de forma a subsidiar
"t"o,"ntoJ
aos inrcressados
---- -certame licitatório na preparação da documentação
e na eiabo*çao a, propoít

, :!.,*:i1T

;ú;;;-;

,'

3

"*

purti"ip-*ã

DOTUI\IDAMENTOLEGAL
3.1 A contrataçâo de pessoaTrzr ídica, paaexecução dos sewiços,
objeto deste Terrno de
Referênciq se enquadra c-omo serviço comum, e enconEa amparo
legal na Lei no
10.520, de 17 de j,lho de 2002, regulamentada no Município p.l,
»".ráo úú;ip;
t.o 2212007; no Decreto no 2-27r, de 07 de julho de r9§l; na Insrução No.mutivu
SLTL{\4POG N' 02, de 30 de abril de 2008, da Secreüíria de Logísticá
. r."oorogi"
da Informação do Ministério do planejamento, Orç^msÍr1e e Gestão _
SffUfvfpôC] e
I

í':

suas alterações;na Portaria no 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministério da
F azendz
secretaria do Tesouro Nacional e nas demais legislações corelatas,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a L€i n.. g.666;d" Zt a,
lurfro Oé
1993, com suas alterações subsequentes.
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4.

DA MODALIDADE E TIPO DE LICITÀÇÃO
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RUA RUI BARBOSA S/N - CENTRC
IMPERÂTRIZ. MA
CEP: 65.9oo.ooo
EsTÁoIo FREI EPIFÂNIo D'ABADIA
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ESTADo oo mnRmxÂo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD

Í

}-;ÉDEL

4.1 Modalidade de Liciteção
4.1.1 O certame licitâtório sení realizado na modalidade de PREG
PRESENCIAL, em confornidade com a Lei Fêderal n." 10.52
julho de 2002, regulamentada no Município pelo Decreto 0, de 17 de
Municipal n.'
22/2007, e Lei n.o 8.666, de2l de junho 1993 e suas alteragões.

t

f

4.2 Tipo de Licitação
4'2'r'1 seÍ:í âdoado

il ['#r.""',HH*:1?:iliT;""I"]ffi#ÍlNoR PREÇ, '[

5^

5'l

DA HABILITAÇÁO
Para se habilitar ao processo ricitatório, os interessados deverão
apresentar os
documentos relacionados nos incisos e pa*ígrafos dos arts. 2g,
29, 30 i t au l*i n..
8.666t93.

"

\

5'2 Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa
ricitante devení
apresentâr:
5.2.1

5.2.2

6.

A§stado

_ou _declaração de capacidade tecnic4 expedioo por órgão ou
entidade da administração públíca ou por empresÍls priva<Jas que comprovem
que a empresa prestoü, a contento, serviço compatível
com o objeto da
licitação.
Sená
SdnitidA para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de
atestados.

DA PARTICIPAÇÂO DE MICROEMPR-ES A E EMPRESA DE
PEQUENO
PORTE
6'1

que cumpú os requisitos
para quaiificação como Microempresa
l:itanLe
_legais
(ME)
porte
de Pequeno
(Eppi,
arr. 3o da Lei complemeniir n".
^ou_Empresa
"o*o-à
123/20M,
e que não estiver sujeito a quaisquer
dos impedimentos

I

caso

i

comprobatória_

q

a" s +ía.rt.
teúa interesse em usufruh do trataminto previsto no§ arts. 42 a4g
dalei "rtigà,
citada
deverá comprovar tal atributo mediante apresentação
de documentação
_

6'2 A comprovação de regularidade-fscal das microempresas e empresa pequeno
de
porte
'pu*
somente seú exigida para
de contratação, e não como
-efeito
partigiqryao na licitação. Na hipótese de háver alguma restrição
"*agao
retativã a
regularidade fiscal, será assegurado ptazo de 05 (cincofdias ,ite;r,
irorrogavet poi

igual perÍodo, para a regularizaçâo da oocwnentaçãà.
será assegurada, como critério de désempate, preferên,.ia de contatação
para as microempresas e empresíts de pequeno porte.
_.
6.4
processo em questão deverá ser respeitado o art. 47, inciso I, da Lei
no
12312006, que estabelece exclusiva partícipaçao das microernpresas e empresas de
pequeno porte tros itens de contratação cujo valor seja até Rs 90.000,00 (oitenta
mil
reais).
6.5 seni concedida prigri<iade de contratação de microempresÍrs e empÍesas de pequeno
porte sediadas no ÂI,ÍBITO LOCAL. ir.os ie.,nos oo a;t. S. dc DecreÍo n" l.SJgt2OlS
pam promover o desenvolvimento econôn:ico e social no âmbito local.

-

6

3- Na licitação,
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ESTADO DO MARANHÂO
.-_ ,-:.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNrcrpAL oe esponrÉ,
uzÊn e.lu VENTUDE
DA PROPOSTA DE PRE
Ços
7.1 A proposta de preços deverá ser
digitada e impressa em uma via ou mars,
redigida
com clareza em língua poúugues4 sem
emendas, rasutas ou entre liahas,
deüdamànte
datada e assinada na nltima folha e
rubricada nas demais por pessoa j uridicamente

habilitada pela empresa.
7.2 Os preços ofertados deverão
ser líquidos, devendo. estar nele
inclúdas todas
despesas com tributos, fretes, seguros,
tarifas e demais encargos, de qualquer
natureza, que se façam indi spensáveis
a perfeita execução do objeto
des sa licitação, já
deduzidos os abatimentos evennralmente
concedidos , contemplando o item
7.3 Ptazo de validade da pR OPOSTA,
não inferior a 6 0 (sessenta) dias a contar
da data,
da sua apresentaçâo, ou sej4 da data
da Sessão púbi rca a ser designada pela
Comissão
Permanente de Licitaçao.
c
7.4 Yenfrcando-se discordância eDtre
os preços rh.itário e total da pROPOSTA
prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência
entre
valores numéricos e os por extenso, prevalecerão
os ütimos Se o licitante úo aceitar
a corregão de Íais erros sua PROPOSTA
,
seÉ rejeitada.
7.5 Todos os custos decoreDtes da elaboração
e apresenração da PROPOSTA serão de
responsabilidade exciusiva da li cltante.
7.6 Observar as demais regras previstas
no Ánexo deste Termo de ReÍ rência7.7 A plarnlha contendo o orçÍrmento esrimado
para â cona.aaçâo, a qual deveú
ser
adotada para a formulaçâo da proposta
de preços, apresenta-se no Aaexo
_
II deste
Termo de Referênc 14.

I
I

I

.!)

8

.6f '

P-.1!9BryGAÇôEsDAcoNTRATADA
ra
^,^ execução do objeto do presente conraro, obriga-se

empeúo e a dedicaçâo neceisários

*"J:Hffi;*1T:o-se

ainda"

^"

fid ;;à";-,-ã;

^ré'

a Conrrauda a enüdar todo oi'
dos encargos que

"ir*p.i-"nro
d^;ú;súJistabereciaas,"

A;;;

rhe

i;.J

,t

1

8'l

Iniciar a execução dos serviços logo apos
o recebimento da -ordem de senriços,,
emitida pela contratante- com termã final
31 de Dezembro do corrente ano.
8'2 Respeitar o prazo estipjad" p.r";;*";;;;-;til,
"m
conforme estaberecido neste

_

Termo de Referencia e na propostâ da

8'3 comunicar à fiscarização au

'
.l

COúTRATóA

co"**"ià,-ü;;;,

q.ando.verificar quaisquer
condiçôes inadequadas à execuçào do contrato
ou a imrnencra de tatos que poss:rm
a perfeita execução dó objeto.
^ . ryejudicar
8.4
Facilitar à FISCAIIZAÇÃ-O o *rrr.'o uo, p.ocedimeatos
e técnicas adotados.
8'5 Responder integralmenre por perdas e da.nos que
üer a causar a GONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culpos4 ;ua ou dos seus
prepostos, independentemente de outas
cominações contratuais ou tegais a
!,r"
estiver sujeita.
8.6 Manter durante a execução do- contrato, em compatibilidade
com as obrigações por
ela assumi.tas, rodas as condições de úilitação;luaiincuçao

,_igid^;li;úã

RUA RUI BARBOSA S1N - CENTRO
IMPERATRIZ. I,lA
CEP: 85.900-OOO
EsTÁDIo FREÍ EPIFÂNIo D,ABADIÂ

í
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O sôdelejuv€ntude@gmall.corir
O @€riêlej uvantlde
C tÍàSadâlel uvêrrtude
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,I.PÊN
r.IU VENTUDE

si\Õ

cç:rtÉ l

apresen tando os comprovântes que lhe
forem so licitados pela Contratante,
comurucar à CONTRATANTE a superv
eru enclâ de fato impeditivo da
manutençâo
dessas condições.

8'7 A assinatura do contrato por pessoa
comp€tente deveni ser efetuada imediatamente

ÊlTáfoo"*ão
8'7

'1

da Contratada,

."b

iJ;

à;-;;;ões

preüstas

,-,

I

,"i

"n;iiã

I

A recusa injustificada do homorogatório erq assinar
o coatrato, aceitar ori
retirar o instrumento eqúvalentã, denro do pr-"

"ãüiJJo*p"ru'
ia
iffi ;r*,""ffi :ã:: ;,ffi#ffi#1"" ;", ã "ui"üã"*.11L?ü

8'8 Aceitar, nas mesrnas condições

."rirúr,

ãã.escimos e supressões do varor
inicialmente sstimads para
1
a execugão dos serviços, nos termos
do g l"; do art. Oiaa ...
L"i
8'9 Executar fierruente o contrato, de acordo
com as cráusuras avençadas e as norrnas da
Lei 8.666/93, respondendo.peias
.i, io.*."uçaà .r.f
8' l0lndicar imediatamente apos a "o*.qucn"Lã.
assinatur" a"1o"t
o 1 (.m) preposto'"ãÁã'
rcpresentante, conforme elenca (art.
"t"-68, da Lei taaerir,
i.rá'Á-a-irirãçà, t.',:,
que deverá se reportü diretamànte
"à"tÍ
ao cesto, ãíóootuto,
pessoalmente
elefrônica/telefone, Dara acompanher .
,. ,..pá*uiiii-. pela execução do objeto.
8'l lReparar, c9Tgo,
recorsiruir ou suistituir, à suÍ." expen$§,
no totar ou em
parte, o objeto do'àou.r,
contrato em que se verificareá vicio., aÉf.]t*,Jo
resultantes da execuÉo ou de materiais
8'11.1 Reparar, corrigir,
"_pr"ÀJoi
.remover, re"orst oir, substituir, desfazer
refazer,
prioritária e exclusivamente,
sr,âs a*tu" a riscos, nu, r imediatarnente,
quaisquer vícios, defeitos, incorreçôes,
.,'or, fuíh^ . Gp".f.ioo"r,
decorrente de culpa da empresa no ato
da execução do
8' l2Responsabilizar-se pelos danos
."iúor air.-tui"lrã-" aa.irrlroução ou a terceiros, ;
decorrente d9 culpa ou doio.na
ão-õÀí"uto, nÃo excruindo ou reduzindo
"*.""çao
essa responsabilidade a fiscalização
ou ô acompr,,hr-ento pelo Orgao inúiessaaãI'-'
8'12'l Responsabilizar-se por iodo e quaeuà. auoo
or, prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, dirÀta e indiretamente,
ao adquirente ou a
terceiros, incrusive os decorrentes de aquisições
com vicios ou defeitos,
nos prazos da garaad4 mesmá expirado prízo.
o
o ,r rr(espor§abllzar-se
õ'
"o--_^_^ll1taráveispelos encargos trabalhisas, previdincirÍrios, fiscais e comerciais
6
resultantÊs da execução do conrato.
8'13'l A inadimprência da contatada, com referência âos
encargos trauarnistas,
fiscais
comerciais, não úansfere à contratante ou
a terceiros . ,
responsabilidade por seu
8.l4Responsabilizar-se pero cu-p.im"r.:to das prescrições
referentes às leis tabarhistâs,
preüdenciríria" e de segurança do trabalho de
seus'funcioruários.
^
õ.I)N.!o
tansÍêrü a terceiros, total ou parciai, a execução do objeto
sem a previa e

gd;õ. "*.*v

*

* r"*üf

t

,"u
*
,*'rf;i,

;;;d;,
e

à

objeto.

e

pagamemo

fi
*a ti

.

8'

expressa anuência dâ Contratante.
c-om todas as despesas, <iiretas

l6Arcar

obrigações pactuadas entre as partes.

RUA RUI BARBOSA siN CÉNTRO
IMPERATRIz- MÂ
CEP; 65.900-000
ESTÁoIo FREI ÊPIFÂNIo D,,ÀBÁDIÂ
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I

ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

imperatriz. ma.gov.brrsedoleluventude
aadelêJtryentudc@mail-com
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@sêdôtejuventude
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
8.17Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributôs, fretes, seguros,
obr4 garantia e todaq as despesas decorrentes da
.
8. t 8Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, .

contÍatação.

não eximiÉ a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento

das

obrigações pactuadas entre as partes.

S.l9Relatar a Contratante toda e qualquer ineguiaridade observ.ada em virtude da
execução do objeto e prestã prontâmente todos os esclarecimentos que forem

.

solicitados.
S.20Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecdas na legislação
específica de acidente de trúalho, bem como por todas as despesas deconentes Éif
execução do objeto tais como: sa.lários, seguro de acidentes, taxas, impostos
q
conEibúções, indenizações, vales-nansportes, vaies-refeições,
outras
porventura venham a ser criadas e eúgidas por Lei.
8.2lResponsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obr4 acidentes
de trabalho, eDcargos 62lalhis65, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,.
fretes, eqúpamentos, seguos, tributos, contribuições de qua.lquer natureza ou espécie,
saliíÍios e qnaisqser outas despesas necessárias à perfeita execução dos serviços p
contratados.
8.22Responsabilizar-se por quaisqueÍ ações judiciais movidas por terceiros, que l}e,i,
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do
8.23Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Indiüdual EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança cio trabalho.
8.24Arcar com todos os ônus de tansportes e fretes necessários.
8.25Respeitar as Dormas de controle de bens e de fluxo de pessoas rns dependências da
Contratante;
8.26Responsabilizar-se pelo transDofie, acondicionamento
entreg4 inclusive o
descarrega:nento dos materiais.
8.27Sujeitar-se
62i5 ampla e ilÍestritâ fiscalizaçâo por parte da Administração
Municipal.
S.28Apresentar no ato da assinatua do contato a planitha de preços da proposta final
ajustada ao ultimo lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.
8.29lançar na nota fiscal as especificações dos serviços, de modo idêntico aqueles
constaotes do anexo II - deste Termo de Referência.
Ô\l
8.3OManter inalterados os prcços e condições da
?
S.3lProporcionar todas as àcilida<ies necessárias ao bom andamento da execução do

e
q*,t*;

e

contrato. I
-

a
T

?

e

I

"

proposta.

contrato.

.í

8.32Tomar todas as proüdências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Terrno de RefeÉnci4 no Edital.
8.32.1 Atender as demais condições descritas treste Termo de
8.33São expressamente vedadas à contatada:
a) a veiculação de publicidade acerca do averçado, salvo se houver pÍévia autorização do

RefeÉncia-

Município;

RUA RUI BARBOSA S/N - CENTRO
IMPERATRIZ- MA
CEP: 65.900.{100
ESTÁOIO FREI EPIFÂNIO O'AAÂD:Á.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNICIPAL DE ESPORTE;LAZÊh
E JUVENTUDE

paraa.execução do objeto deste
conrraro;
llc)' a::l§y"yão
contatação de servidor pertencente
quadro
ao
de pessoal do Município' durante
p"ri;d"ãã;tu#;:'
r

9

^.
)''r

Djs oBRrcAÇôES DA CO\-TRATALTE

'ts'retuÍ* o pagaÍ'enlo na forma do item
1I deste Terrno. após o recebimento definiúvo
dos serviços e verificacâo oo
obrigações legais, fiscais.
preüdenciárias, trauathi.tr e as"r"rpri..rrà
demais d.isp".iioà.ã.r" Termo
de Referência.
9.2 Designar um profissional,^ pr*
acompaniar
e fiscalizar
execução do Conu.aro. conforme
, ;.,
itemie aesàre.rãã"
. :..,

;;r

;.';;d.r'^
ilã;''d;r:;,,
R"r".en.iu.

,"'"ff m:mã*f"1;*#í,m:eg;"*
::ã.fi
9.4 Rejeitü os materiais . ,"úço,

ffi;ir:ffi:s

desse

a

j;o-ulpu.,oq,-tirud"";i

G"-.,Íüç;; não arendam os requisitos
rermo a""u;L
d.i..ãíi" - erl,-", r e ptanilhas de comiosição

9'5 Notificar a empresa" por escrito,
sobre imperfeições, Íarhas ou irreguraridades

trffi:h;ãx;*#.ff_":J:::.t.'t. r..,o á. n re,e*ii p,i"-üü;

"9'6_ Infomrar a contatada eventuais
defeitos, identifrcados mesmo após
o recebimento
dos serviços e exieir a sua substiruição
;;;;;,-""nJbrme
o
caso.
9.7 comunicar p.otÃ.r,r. , c"rãããããJniã.Tli_r,*e
",
na execução do objero,
podendo recusar o recebimento
ã.l'nuo esreJa de acordo com as
e condições
o"rt.
O. Referênci4 informando as
".tuU.f"ciO*
ocoÍrencus ao Orgâo Gerenciador.
]^.-lr.T se a execuçâo do objero foi realizada c,

ililã;

lltllfo:*

^
^,.o

ião

{
>\

lr

#ffi:;"TüJ;i:.iJ-ilH;.;il"#,1,,11,1"":f Tf"","Hf l':';

9'9 Convocar regurarmãnte o interessado
para assinar o rcrmo de contrato,
aceitar ou
retirar o insrumento eo11fe1te,
a.r"Ja" pãrã?"Joaç0..

3:Hfr'.",ffi"á:"#::*"""'",i,"'.ltilã'

9'

l,verificar a reguraridade

estabelecidos, sob pena

'lliôes

preüstas no art. 8r da Lei

fisca.i e trabaihista dâ cont"atâda
anres dos atos relaüvos à
fomratura e gesüro contutuar,
a.u.rao o ÃJrJà'ãlrru.o*rrrtu
ser impresso, sob a
forma de exrato. e iuntadl-aos

3,;;, ."r;;;r;Jo'|ro".r.r"r

"";:i'#tr ;}ffi"fi,".o' ""t*"i*"n;;;i#i.
l2Permitir

9'

ó

ii*r

rfTS-Tção,

v. ,r Jrroporclonar

pera

necessária.

GoNTRATADA para

a

*iioá".

para a execução dos serviços.

todas as condições

p"o

,"_;' ;

)

4
- cENrRo

CEP: 65.9O0{Oo
EsrÁDto FRE| eptrÂrro D,ABÂDIÀ

':g3,,e€dorojuv€ntudê
El§lrf#;ffi
ga€dotêjuvcnü.l.t
a

C

I

qua a Conbatad

i".*;:i.?$::,T,*ro",aoiootuiqo;;;ã;*T,lH:"ã:".:$"i##Í:

s/N

?

desde que esejam
empresa e/ou crachá de

9.14Eúgir o cumprimento d".]:g
as obrigações 65s1,1irtas peia
Contratada, de acordo
com as cláusulas contahais
e o. t_rroo, d. ,* prop*ã,

fi,'ê#+:â:ffi^

1L

*esro aos empregados-.rr
da cONTRÁTAD..!

deüdamente taiados com

"

?
.:

@êdet€juvantudo

&

I

I
,l
Ç:
1,''
9.

tÇ

r

ls.

a5

*

E§TADO DO MARANHÃO
SEOEL
PREFE]TURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
9.lsPrestar esclarecimentos que se fizerem necessrírios à
Contratada.
r oNoulcar preüamente à Contratad4
quando da aplicação
penalidades.

v.

9.l7Aplicar à (s) licitante 1s) vencejoà
C)
legislação.

10.

;

t

de

;;É;'administrativas

previstas na

DO PRÁZO DA VrcÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
o futuro 9*t
que advir deste Termo a" n.r"ig*ia vigorará atê
31/r2/2org,
"ro do Art. 57 da Lei n. g.666/93
conforrne disposições
e suas alÍe;ações posteriores,
redação dada pela Lei no 9.&glgg.

10.1

;;;

ll.

a

1() PREÇO E DAS CONDrÇÕES DE pAcAMENro
ll.lo
valor global estimado para a-prestação dos serviços é de R"$
6g.g26,6g (sessenta
-- ---oito mil oitocentos e vinte e seis reais e sessentâ e oiúo
11'2os preços incluem todas.^
com impostos, seguros, frétes, taxas ou outos
9:.p"rsobre
encargos eventualmeate incidentes
os serviços, não podend- sofrer reajuste de

e
-, ,\
1 i

centavos)

qualquer natureza.

l1'3o

pagamento à contratada seni efetuado pela secretaria
da Fazenda e Gestão ::1,
orçamentríri4 por meio de transferência eleLônica ou ordem
bancária,
uté :o
ai^ após a aceitação definitiva dos serviços, com aprcsentação"9"t")
das notas
fiscais deüümente certificadas pelo Agente público comperente.
,J
1,.4Para fazer jus ao pagamento, u boomád, homoiogatória
deverá apresentar junto

l9g
!.*i.,
Municipal,

comprovação de.sua adimplência com-as Fazendas

Nu.fna, ÉJtuaú

;e.ã;r,t.;;

pela

Contratânte

ll.7Havendo erro na notâ fiscaVfanra ou circunstância que impeça
a liqúdação da
despesa" o pagamento ficaní pendente, até que a coúrneióa
providencie as

Tiliffl"";yüS;

.

ri f.
r

t,.

. i

I.i9-

F

.

regularidade-relativa à Seguridade Sociaj.e^ a".
Iungg
a" serviço - FGTS, com a Justiça do Trabarho
Irrry
lcenidão Negativa de Débitos
Tratalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que po*.ot
.g!rr os serviços
L.l*ir" quanto o Irnposto ,"U." S.."iio, a"
,contratador,
Qualquer Natureza - ISSeN.
11.5A atestação da fat*ra correspondente à prestação do
sewiço caberá aa fiscal do
contÍato ou outro servidor designado para esse flm.
I 1.6caso sejam verificadas divergências na Nota FiscaL6aturâ"
a conh.atânte devorveá o
doc,mento 6scal à contratada"_ interrompendo-se o prazo de pagamento
ate qu" esta
proüdencie as medidas saneadoras oo ôo-p.or" a corregão-dõs
dados contestados

-

i

as

I
r t*

do prazo para pasamento será reiniciada e contada du

íí

reapresentação e protocolização junto ao Fiscar do contrato
do documento ,
fiscal com as devidas correçAes, iato esse que úo poderá âcarretar quaquo
ônus adicionai à CONTRATANIE, nem dãverá haver prejúzo d"
de serviços pela CONTRA,TADA.

úrt"çà

4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU
DE

SED

ll.8Nenhum pagamento sení efetuado à CONTRATADA enqüanto
p.od.ot" qualqu{.-==
obrigação documentar ou financeira" sem que isso gere direito
.a .e"ú;;;Jã;
preços ou arualização monetária.
CONTRATANTE rgserva-se, ainda, o direito de somente
efetuar o pagamento após
a atestação de que o serviço foi executado em conformida.de
com

I 1.94

* ;p;fi""ç;;';

contato,

11.10 A CONTRATANTE, observados os, princípios do contraditório au
".pfi
l.lgg poa".a deduzir, cautelar ou deútivaÀente, do montânte " ;r*Ji
os
valores conespondentes a mútas, .".rur"i-"ritoã"
9ONIRATADÀ
or]
indenizações deüdas pe1a-CONTRATADA, nos termos
do conrato.
11.11 No caso de atraso de pagamento, desde que ó;àr"J;;; te,,r,a concorridoi{r*

L

r

de alguma forrna para tant9, serão devidos peà contratante,
"
encargos moratórios à-=
ó% a.a. (seis por cento ao ano), capiraiizados cüariaáen;
oeJuÍos sEples.
11'12
o valor dos encargos.será calculado pera formura: EM = I x N x vp,
onde:
= Encargos moratórios deüdos; N = Números de dias entre a data prevista
para o ,,
pagamento e a do efetivo pagametrto;
Ínaice de compensação frn^r,Çs2 = -.o
0,0001 643 8; e Vp = Valor da prÉstação ám atraso.

;;gr_;

H.T"ry_j:

Eíl -

-

t:

12.

CLASSTFTCAÇÃOORÇAMENTÁRn

í2 í As despesas deconentes da contrataÉo conerão

27.ü)l - §ecretaria Municipal

t

à conta dos seguintes recu^os

de Esporte, Lazer e Juventude

27 812 0O4g 2346 - Esporte'na praia
NatuÍeza: 3390.30 99 Material rie Consumo
Ficha: 1896 Fonte: 001 Tesouro Municipal
-

t;

a

- Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27 812 OO49 2346 - Esporte na praia
Natureza: 3390.39 99 Ouros Serviços de pessoa
Jurídica
Ficha: 1895 Fonte: 001 - Tesouro Í,Íunicipal
27 -001

v

13.

0.

f

i

DO REAJUSTE DE PREÇOS
13' lDurante a vigência do conuato, os preços
serão fixos e irreajustráveis, exceto nas;.
hipóteses decorrentes e devidamente coáprovadas das
.'
sinraçôes prevrstas
"d"do inciso II do art.65daLein" 9.666/igg3.
l3'2Para restabelecer a reração que as partes pactuarÍr,n inícialmente
enue os encargos da
contraada e a retribúção da Administração para a justa remuneração,
seni efetuada
,i.
mTute,lção do eqúIíbrio econôrnico-fmanceiro iniciai do contratá,
d"
alínea "d" do Art. 65 da Lei n." 9.666/gi.

; ;ír".

* fo;;

14.

af

DO PRAZO E COr\tDrÇÕES DE EI(ECUÇÃO

4
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ESTADO DO MARANHÃI
-'
PREFEITURA MUT{ICIPAL DE IMPERATRV'
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

t)ÉL

14.14 execução do objeto teÉ início logo após o recebimento da..ordem
a" s"r.içolu 1--emitida pela Contratante, com termo fiaal em 0g (oito) meses ou
a.
d"
o que ocorrer
. . -:ontrato,
t,
14.24 execução dos serviços será realizada nas q,antidades, rocais e prazos
determinados
pela contatante, por ocasião da emissão da soricitação formà,
sendo de inteira
responsabilidade da Cont?râd, o ônus com a execução áo objeto.
14.3os serviços serão executados, observado o disposto no lz em I e
demtis disposições
deste Termo de Referência_
14.44 contataate poderá rejeitar, no todo ou em parte, os servigos em
desacordo com
e condições deste Termo.de Reierência, do Eáitat e do contrato.
r.Sir
- . -especificações
' .,
14.54 execução dos serviç.os será geienciada peh ôONfnaTADA, que fará
acompânhamento da quaiidade e dos prazos dãs serviços aicaaçados
.áro
--"- ,ira. à

tér-i;

primeiro.

as
- .
o
"-* .l

eventuais ajustes.
..
-lfetuar
l4'6Quaisque-r probiemas que

venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o
alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente
aoaúruag, .

a CO-NTRATANTE, que colaboraní com a CONTRATADA na busca
da
solução para o

problema.

*il;;
"""'"^

'tÇ
I,

15.

DO RECEBIMENTO

15.los serviços serão recebidos após sua execução nos iocais indicados pera r
CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor áo connato, que
deverií confimrar .
se os serviços foram rearizados. conforme especificações
cons-ántes do Anexo I

j,

16.

I
t
tll

DAFTSCALTZAÇÁo
16,14 fiscalização- gcompaúamefio da execução, na forma
integral, seÉ feita peia
9
servidora FRANCISCA TEANE PEREIRA côsra, Dtetora
Exãcuúra
51.288-5, ou oukos representantes, especiaknentá designados, q", -"rí."ü;;
;;t.âo;;
regisro próprio todas as oconências, determinando ã que for necessiírio
à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo
67, da Lei no

8.666, de21.06.93.
16.24s decisões e providências que ultrapassarem a competência
do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por ser§ ,op".io.", em tempo úUii p"*-"
adoção das medides convenientes a Administração.
16.3A fi:calizaçao de que trata esra ciáusüa uão exclú nem reduz a responsabilidade
da
CONTRATADA pelos danos causados a coNTRA.TAu\TE ou a rerciiros, resurtantes
de ação ou omissão culposa ou dciosa ce quaisquer de seus ercpreg«ios
ou prepostos.

17.

PENALIDADES

DAS
l7.IPela.inexecução total ou parciai do contrato, a GONTRÁTANTE podeú garantida
a
pny:a defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gâüdade
da falta cometida:

.+J
:,

í
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ESTADO DO M ARANHÂO
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IMPE
DE
PREFEITURA MUNTCIPAL
LAZ ER E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNrcIPAL DE ESPORTE,

de infração leve' a iúzo tla fiscâlização'
17.1.1 Advertência escrita: quando se tratar
e responsabilidades assumidas
no caso de descumprimento das obrigações
oitras ocorrências que possam- acarretar
neste contrato o,r, uirrar, oo caso de
de sanção
p.úrãt a óoNrMi"NiE' à"sde q'e não caiba a aplicação

rrt
tl

Ínais grave.
17.1.2 Mútas:

valor dos serviços
(três centésinos por clnt! Oor,dia sobre o
atraso poc' :ú decidir pela
com ataso- o"corriaoJ áõ õ"t"i ai^' de
pela rescisão contranral' em raz'ão da
continúdade da aplicaçào ;; ;i:ià á"

17.1.2.1

1

0,03o/o

t,

inexecução totai.

por ciia sobre o valor global do fato
0,06% (seís centhintos por cento)
átt*ot oú qoutqu"t outro prazo previsto neste

' ^'-"t"ia",
'17.1.2.2

puo'o"or,êo"it'--ãt

ir.t*-ó'

I

não abrangido pelas demais aiíneas'

do fato oconido'

po' dia sobre o valor global
-Je -íútqu*
17.1.2.3 5 % (cinco por-i"nt')
de garantia
condições

pelo não cumprimeuto

'
no
estabelecido

cotrmto.
glold atualizado do contrato' pela
17.1.2.4 5 % (cinco por cento) sobre o y'l?1.
e qualificação exigidas no
niio manutenção oo ."íJíçà.t de habitúão
instrumento convocatóio'
conrato' na hipótese de rescisão
17.1.2.5 10 % (tkz por "i'to1 'oV'" 'valor do
connanral por inexecução parcial do contrato'
do.contato' nas hipoteses de
t"a*
17.1.2.6 20 oÁ (viilrz
rescisão contrarual por ir:execução do
recusa na assinatura ao
reiterado descumprimento de
contrato - caracterizaão-;^;;u" houver
(trinta)
auaà superior ao prazo iimite de 30
obrigações .ont

t+

i
t'

p'7íàí'l
toíúo' "."i'*

l*
E:

dias,estabelecido

q

'toti'
na a]ínEa 'oa"'

a XII e
casos enumerados nos incisos I
17.1.3 Rescisão contratual uniiarcral, nos
XVII do artigo 78 da Lei n" 8'666193'
processo
as paÍtes' redlzida a teíno no
17.1.4 Reúsao amlgável, por acordo enEe
para a Administração Pública
da licitação, desd. q* l"i" t""tUênciá
17.1.5 Judicial, tros termos da legislação'
oontratar
á""p#cipar em l'-"]"çi"^: impedimento de
(dois)
anos'
superior a 02
com a Administaçao, pelo prazo não
a Administração
com
ramr
para licitar ou co
17.1.7 Declaraçao ae itaonãiúe
*;tivos que determimram sua punição ou
Públicq enquanto
au'tUaaae^tot
sua reabilitação peranrc a nPnria
até que seja pto-o'ia"
a
"
sempÍe que a Contratada Íessalclr
aplicou a sançao, quq serâ:concedida
eãpós-deconido o prazo tla sanção
Administração
aplicada com base no ínciso anterior'

ii.i; ilôi*-à*p"t*i"

t

,

i

ptã;;;J;t

p"l"t;*;;;t;tJ*tes

rescisãoç
18. DAsDISPOSIÇOESCOIÁPLEImY^REi,^-,^
equlrono econômico-fi nanceiro,
repactuações'
reajuse'
de
condições
18.1As
constar em cláusulâ
'"'';ó;;;'* demais nonnas
Termo de Referênc ia <ieverão
'iôste

tla minuta do contmto'
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC|PAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

:

tMpERATRtZ /
/

18.20 contato poderá ser d*TOo^1::jS.o: p-rerristos no art.
65 da Leí n.o g.66d9i:
haja ioteresse da CONTRATÁNTE, com
Cue
a
!esd- 9
apresentação rtqs dsyi.tq§
justificativas.
19.

DAsDIspo$ÇÕEscERÁrs

'f

l9.l Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão
ser prestados oela
permanenre
comissão
- knperatriz -

Juçara

de Licitação -

MA.

cÉt,

no endereço:

n* úú*ás'-iãil;rãir, r
1|Í

§'
lmperariz -MA, 26 ue Junho de 201 8)x

ffie\sC.c-'-Diretora Executiva
MAT,51
)

Greycivane

I

Lindoso

Secretária de Espo

Lazer e Juventude

e

DESPACHO:

Ér

RÁ,-IFIC§ NÁ FO
I

impêratriz

i

Jos

-

É

REIRA

te
â.
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ESTADO DO MARANHA-

SÉO EL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE' LAZER E JUVENTUDE

ANExo I - EsPECÍFICIçÔrs

rÉcxrc'q's

Ç

'tl

para a aquisição
Este documento estabelece as noÍÍnas e critérios especificos

I

de

mateÍialgáE*,camisetas,medalhaset'oféus,cÍonometragemeletônica'arbitrageme o
para evento esportivo, com
demais ãateriais contido nesse termo de referênci4
materiais necessários, destinados a atender as
fomecimento de todos os eqüpamentos,'Esporte,
de LrPu M Lazer e ío Município de Imperatriz, n9
u,rçrPan uE
'tâ'
necessidades da secretaria vtunicipa
.

Estado do

Maraúão.

,it

1. CoNDIÇÔES

TI

1'1 Do oBJETo
cronometrageríi
1.1 Aqúsição de material grafico, camisetas, me(Hhas, troféus'
etetronicaarbitragemed-e.aismateriaiscontidonessetermod:referênciapal}
evento esportivo), com o fomecimento de todos os eqúpamcntos' ry1*TV
de Esporte,
necessárioi, destimdos a atender as necessiríades da secretaria Municipal
Laznr e nofrfuricipio áe Àp","à', no Estado do Maranhão'

l.

1.2 DO PREPOSTO
Municipal, aceito
i.Z.i a CON1RATADA deverá manter preposto junto à Secretaria pam
representa-r}
pela fiscalizagão, durante o períodó dã vigência do contrato'

administrativament",..rnpr.quefornecessário,oqualdeveráser^indicadorr
dáverá constar o nome compieto' no do CPF e do
-.di*r. declaração de que além
dos <iados relacionados à sua qualificação
Jocumento de iàentidade,
profissional.
deverí
t.2.2 õ preposto, urna vez indicado peia empresa e aceito pela Administração,
para
firmar'
do contato'
A*t.ntut-." à unidade fiscalizador4 após a assinatura
juntamente com os ser'/idores designadõs para esse fim' o Temto de Aberhlra êi]
Lilto de Ocorrências, destinado ao assentame o das principais ocorrência;
durante a execução do
1.2.3 A empresa orieátará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientaçõeç
i'
das Normas lntemas' de
<la Administração, inclusive quanm ao cumpnmento
Segurança e Medíctra do

contrato.

't

Trabalho.

#,*

à
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I

REG

PARAAPRES

.:

AcÁo DA PRO POSTA

detalhada dos serviços a serem prestados consta da planilha de
Composição de Preços - Anexo II a este Edital.
Quando da elaboração da proposta, deve-se levar em consideração as diversas
de locais e condições em que os serviços poderão ser realizados.
possibilidades
-OtransporteeodeslocamentodosfuncionáriosdaContratadaedefomecedoresserão
de

1. As especificações

2.
3.

responsabilidade da própria empresa.
4. TodosOsimpostosecontribuiçõesreferentesàcontrataçãodeserviçosederecursos
humanosparaaprestaçãodosserviçosobjetodessecontatosãoderesponsabilidade da
Contatada.
5. A contatatla devoá designar preposro que ficará responsável pelo atendimento das
demandas da Conmtante.
5.1 No caso de o preposto nomeado pela conratada se ausentar por qual quer motivo,a
empresa deverá nomear substituto para o período de ausência.
5.2 Não serão pagas despesas relativas a ftetes e trarsporle de forma separada para
execução do serviço.

{''

?

I
I

PECÍFIC
STE
ANEXO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO§
1.1 A Contratante garantirá a contrataçâo

l.l.l
.1 .2
1.1 .3

1

1.1.4
1.

1

.5

1.1.6

j

<Íos serviços

|

sNo

RELACI
CIA
-ÍLLrl -\

Ê

a

par4 no mínimo

4

Troféus e medalhas.
Material Gráfico;
Camisetas;
Cronometragemeletrônica;
Arbitragem;
Tendas

t'It
r;r

2.

DASCONDIÇÔESBÁSICAS
fornecimento dos materiais cieverá ser disponibilizada

2.I O

à

CoNTRATANTE

imediatamente após o recebimento da Oldem de Serviço.
O objeto deverá ser realizado nas quantidades, locais e prazos determinados pela Contratante.

3

MODODEEXECUÇÃO
a) a ,.Autorização de Seniço" deverá ser devidamente preenchida com as

inf. omrações.

relativas ao ierviço e assinadas poi fir-'rcioniírio da r.nidade q,e receber_o serviço^.
dos
3.1 Os servigos serâo recusados.pela Conrratante, no caso de especificações fora
padrões, êno quaoto ao serviço soiicitado, volume menor que o solicitado'

{

t
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a?

t,

recusado deverá ser substituído imediatamente a partir do recebimento
Contratada da fornE;liza+ão da recusa pela Contratante, arcando a Contratada com
custos dessa operação, inclusive os de reparação;

ftIlôs

3.2 O serviço

3.3 Para a prestação do serviço, deveá ser especificado o quantit.ativo em unidades

'

.7

do

serviço prestado, no preenchimento da reqúsição do município, bem como deveÉ ser
fornecido o deüdo comprovante.
3.4 Não será admitida recusa de prestâção do serviço pela Contratada em decorÉncia de
sobrecarga na sua capacidade instalada
3.5 Em caso de panes, falta dos materiais, casos fortuitos ou de força maior, a Contratada .-!".
deverá proüdenciar altemarivas de piestagão dos serviços nas mesmas condigões '-ffi
acordadas, imediatamente, após o recebimento da formalização de descontilúdade I
dos serviços emitida pela Contatante, sob pena de sofrer as sanções previstas no ti
contrato.

4

DO

,.

PREÇO

t?
lÓ

4.1

6.

4.2

4.3

5

DAGARANTIADOS SERVTÇOS
5.1 A Contratadâ deveni garanú a quaiidade dos matérias e serviços e arcar com
qualquer prejuízo à Contratante decorrente de sua utilização;
5.2 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garurÍia da qualidade mínima
dos serviços prestados, sob pena das sanções cabíveis.
5.3 Os serviços áeverÍio estar <ii acordo com a iegislação específica e nomras reguladoras
e deverão ser realizados conforme os princípios legais e administrativos.

(i

>t

O preço mitrírio considerado para a prestâção dos serviços será o preço ofertado na
proposta vencedora deste hegão.
No preço contatado já se enconuam computados todos os impostos' tâxas, fretes e
demais despesas que, direta ou indfuetârnente teniram relação com o objeto deste
conftto, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
Os preços oferecido oa proposta vencedora serão fixos e irreajustaveis durante toda a
úgência contratual, exceto nâs hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas
a
das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n" 8.666/1993.

6

DO ORÇAMENTO ESTIMATTVO _ CONSUMO E CUSTO ESTIMADO

A}IUAL
r

[,
F

.,'

6.1

O valor estimado para prestação anual dos serviços, bem como o valor total
estimado para a sua execução apre§enta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo iI a este Termo de Refelência.

a,

6.2 O quantitativo definido pÍ[a esÍa iicitação baseou-se na prestação dos serviços do
ano de 2017 visando'suprir a demanda para arealizaçáo do evento.
6.3 O orçamento para essa despesa foi obtido a partir de pesqu sa de preços no
mercado.
6.4 A licitante deveú apresentar o meDor preço global, para o período do contralo.
a
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a

NO

cÉL

\....,{

Pt'

demonstrado§ os qu'mtitativos estimados' com base
do valor
demandas conhecidas, e os va-lores uniúrios e globais para a mensuragão
do contrato.

No Anexo II são
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PE,RMANENTE DE, LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N' 083/2018-CPL

I
?

ANEXO II
(MODELO)
(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_de

de 20'18

o

t

A(o)
PREGOETRO(A) MUNtCtPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL

O

NO

083/2018.CPL,

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa
inscrita
no
CNPJ/MF
sob o no
-,
com sede na rua
, vem pela presente informar a Vs.
Sas. que o Sr.
portador do RG no
e do
CPF no
, 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 decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer. desistir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

_

:q.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
c
firma reconh ida em cartóri

Ç

(

$

Rua Urbano Santos, n" 1657 Bairro Juçara . Imperarriz,NÍA
CEP 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGAO PRESENCIAL

NO

t
?i

083/2018 - CPL

ANEXO ilt
(MrNUrA DO CONTRATO)
CoNTRATO

No

t2018 -

AQUISIÇÁO DE MATERIAL
CAMISETAS, MEDALHAS E

GRÁFICO,
TROFÉUS
CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA,
ARBITRAGEM E DEMAIS MATERIAIS
CONTIDOS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA,
PARA EVENTO ESPORTIVO A EMPRESA

DEVERÁ FORNECER

O

MATERIAL

E

A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À

REALIZAÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS
PELA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AS

NECESSIDADES DA
MUNICIPAL

DE

SECRETARIA

ESPORTE, LAZER

E

t

JiJVENTUDE. ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS
CONFORME ANEXO IDO TERMO DE
REFERÊNCIA. QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO.

Ao(s)

_

dias do mês de

{,},
o.

_

do ano de 2018. de um lado. o MUNTCíPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-.16. tocatiza do na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Ir,4unicipal
, brasileiro(a), ag ente polÍtico, portador do RG n.o
SSP/ÍvlA e do CPF/n/F n
doravante denominado simplesmãiG-Iã
CONTRATANTE e, do outro lado. a empresa
. CNPJ/IrlF n.o
, êstabelecida na
, neste ato, representada pelo,
5r.
portador do RG n.o
e do CPF/MF n.'
doravante denomin ada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a

integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este náo
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8 666 de 21 de junho de '1993, mediante as cláusulas e condiÇões seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
l- Aquisição de Material Gráfico, camisetas, Medalhas e Troféus cronometragem
eletrônica,
arbitragem e demais materiais contidos nêsse termo de reÍerêncra, p"r,
empresa deverá fornecer o materiar e a prestação de serviÇo necessários"r"ito
"apàrtro
a reatrzáçãà
oos"
eventos realizados pela secretaria, em ateÀdrmento as necessidades
da secretaria
I\/unicipal de Esporte, Lazer e Juventuce e Especificações Técnicas
conforme
i oo
Termo de Referência com motivação no processo àaministrativo
"n"ro
n"
22.001.04012o1gSEDEL, e em conformidadê oom o pregão presenciar no 0g3/201g-cpl
e seus anexos,
que independente de transcriçáo integrãm este instrrrmento para
todos os fins e efejtos
Iegais o presente contrato está consúbstancrado no pàcedimento iicitatórjo
realizado na
forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alieraçÕes.

I

I
c,
a

cLÁusuLA SEGUNDA - DAs oBRiGAÇÕEs DA CoNTRATADA
u_
Rua Urbano Sanios,

CEP 65.900-505

n. i ó57 - Bairo

-

Juçara , lmperarriz,MA
E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

f.
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êffi
)

Na execução do obleto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e â dedicâção necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigaçóes estabelecidas no Anexo I deste
Edital, a:

í

!:'

l. lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de Serviços", emitida
pela Contratante, com termo final em 3'l de Dezembro do corrente ano.

ll. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conÍorme estabelecido

neste
Edital e na proposta da CONTRATADA.
lll. Comunicar à fiscalizaÇão da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçôes inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuÇão do objeto.
lV. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
V. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE cu a
terceiros, em razáo de aÇão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Vl. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
Vll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada imediatamente
após a notificação da Contratada, sob pena de sançóes previstas no art." 81 na Lei
8.666/93.
Vlll. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legâlmente
estabelecidas.
lX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do s 1o; do art.65 da Lei
8 666/93.
X. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
&666/93, respondendo pelas conseqúências de sua inexecução total ou parcial.
Xl. lndicar imediatamente após a assinatura do contrato, 0'í (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que
deverá se repoftar diretamente ao Gestor do contrato, pessoaimente é/ou via
el.etrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
Xll. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícros, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados:

Xlll. Reparar, corrigir, remover reconstruir, substituit desfazer

e reÍazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num imediatamente, quaisquer vícios, defeitos,
incorreções, erros, falhas e imperfeições, ciecorrente de culpa da empresa no ato da
execução do objeto.
XlV. Responsabrlizar-se pelos danos causados diretamente a Administraçáo ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo óu reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
XV. Responsabilizar-se por todo e quarquer dano ou frejuízo
por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente
""usado"
ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisições com vÍcios ou defeitos. constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
Rua Urbano Santos. no

I657

Bairro Juçara, Imperatriz/lvlA

CEP65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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XVl. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

XVll. A inadimplência da Contratada, com referência âos encargos trabalhistas, fiscais e
comercieis, náo transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidadê por Seu
pagamento.

XVlll. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriÇões reíerentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários.

XlX. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia

e
expressa anuência da Contratante.
XX. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas. decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
XXl. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, máo-deobra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataÇão.
XXll. Garantir que a aÇão ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competêntc,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
xxlll. Relatar a contratante toda e qualquer rrregularidade observada em virtude da
execução do objeto e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXIV. Responsabilizar-se por todas as provjdências
obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes

h

e

execução

do objeto tais como:

salários. seguro

de

acidentes, taxas. impostos

e

contribuiçóes, indenizações, vales{ransportes vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
XXV. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
comerciais,
transportes, íretes, equipamentos. seguros, tributos contribuições de qualquer natureza ou
espéciê, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviÇos
contratados.
xxvl. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
xxvll. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de proteÇão lndividual - Epl,
exigidos pela secretaria de segurança e lvledicina do Trabalho - ssMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXV|ll. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
XXIX. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
XXX. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento
entrega, inclusive o
descarregamento dos mateÍiais.
XXXI. sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXXll. Apresentar no ato da assrnatura do contraio a planilha de preços oa'proposta tinat
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de iecusa da assinatura
do contrato.
XXXlll. Lançar na nota fiscar as especifrcaçôes dos serviÇos, de modo idêntico aquerês
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
XXXIV. Manter inalterados os preços e condiÇôes da proposta.
xxxv. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XXXVI. Tomar todas as providências necessárias para o fier cumprimento das
disposições
contidas no Termo de ReÍerência e Edital.
XXXV|l. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
XXXV|ll. São expressamente vecjacjas à contratacja

e

e

o

I

â
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a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorizaçáo do
trilunicíplo;
b) a subcontrataçáo para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do lVlunicÍpio, durante
período de fornecimento.

o

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO E CONDIçÕES DE EXECUçÃO
l. A execuçáo do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços,, emitida
pela Contratante, com termo final em 08 (oito) meses ou ao término do contrato, o que

ocorrer primeiro.

ll. A execução dos serviços será realizada nas quantidades, locais e prazos determinados

pela contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

lll. os serviços serão executados, observado o disposto
Edital e Termo de Referência.

no Anexo I e demaís disposições do

ir,,,

lv. A contratante poderá rejeitar, no todo ou em paile, os serviÇos em desacordo com as
especificações e condições no Termo de Referência. no Edital e no Contrato.

V. A

exêcução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar
eventuats ajustes.

vl, Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o
alcance dos prazos dos serviços estabêlecidos devem ser imediatamente comunicados a
CoNTRATANTE, que colaborará com a CoNTRATADA na busca da melhor solução para o
problema
CLAUSULA QUARTA . DO PREçO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
l. os preços incluem todas as despesa com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente íncidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza.

fl. o pagamento à contratada será efetuado pela secreta ria da F azenda e Gestão
orçamentária, por meio de transferêncla eletrônica ou ordem bancária, em ate ao
dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas ltiinta;
iiscais
devidamente certificadas pelo Agente público cômpetente.
Ill. Para fazer jus ao pagamento, a contratada homorogatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimprência com al Fazendas Nacionar, Esíaduar
e
Municipal, regularidade reratrva à seguridade sociar e eo Fundo de Garantia pâr
remjo ae
serviço - FGTS, com a Justiça do irabarho (certidão Negativa de Débitos Trabarhistas
cNDT), bem como a quitaÇão de impostos e taxas que porventura incidam sobre
os servrços
contratados, inclusive quanto o rmposto sobre serviços de euaÍquer Natureza
- ISSQN
lv. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal
do contrato

ou outro servidor designado para esse íím.

v. caso sejam verificadas divergências na Nota 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 correçâo
dos dãdos contestaààs pera
Contratante.

Rua Urbano Santos. no 1657 - Baino Juçara, Imperarriz/MA
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Vl. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaÇão da despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA proviciencie as medidas
saneadoras.

vll. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaÇão

I

e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçôes,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adícional à CoNTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

a

f

vlll-

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualizaÇão monetária.

1

lX. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestaÇão de que o serviÇo foi executado em conformidade com as especifrcações do
contrato.

x. A CoNTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definrtivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçôes devidas pela CoNTRATADA,
nos termos do contrato.

xl. 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 diariameÀte em regimê de juros

simples.

Xll. O valor dos encargos será calculado pela fórmula. Et\/ =

lx

N x Vp, onde: EM

=

Encargos moratórios devidos;.N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira o,ooold43g; e VÊ=
=
Valor
da prestaÇão em atraso.

a

CLÁUSULA QUINTA. REAJUSTE DE PREÇOS
1.. Durante a vigência do contrato, ôs preÇos serão fixos e irreajustávers,
exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea,,d,,do
inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/1993.

i

ll.

Para restabelecer a relação que as partes pactLraram inicialmente entre os encargos
do
e.a retribuição da Administração para a .Justa remuneração, será efetúda a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. na fôrrna
da alínea,,d,,do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
contratado_

?

CLAUSULA SEXTA . SUBCONTRATAÇÃO
l. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para
a execução do contrato.

4

t
1

CLÁUSULA SÉTIMA- Do PRAzo DA VIGÊNcIA e ExEcUÇÃo
Do coNTRATo
l'. o futuro contrato que advir d::t:
de Referência, vigorá até 31r121201g, conforme
^r-".!To
disposiçóes do Art. s7 da Lei n' 8.666/93
,rt"iriã"s posteriores, com redação dada
pela Lei n" 9.648/98.
"

ir".

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
l' A fiscarização e acom.anhamento
da execução, na íorma integrar, será feita pera
servidora
FRANcrscA TEANE ÊERETRA cosrÀ. D;;iJá-r'r".Jti",
matrícura no 5í.288-5, ou

RrlY]bT:

Santos, n. I657 _ Bairro Juçâm Imperatriz/MA
,
CEP 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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outros representantes, especialmente designados, que anotarão em rêgistro próprio toáas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 .06.93.

t

ll.

As decrsões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoÇão
das medidas convenientes a Administração

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

CLÁUSULA NoNA. DAs PENALIDADES
l. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇões, segundo a gravidade da íalta
cometida:

ll- advertência 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 prejuízos à CONTRATANTE, desde

$

que não caiba a aplicaÇão de sanção mais grave.

lll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa
ou pela rescisão contratual, em razão da inexecuÇão total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do íato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo nâo
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela náo manutenção
das condiÇõês de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato. na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
0 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 - atraso superior ao prazo limite
de 30 (trinta) dias,estabelecido na alínea,,a,,.
lv Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a xll e xvll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
V Rescisão amigáver. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitaçêo,. desde que haja conveniência para a Administração pública.
Vl - Judicial, nos termos da legislação.
vll suspensão temporária de participar em licitaqáo e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
Vlll Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública,
enquanto perdurarem os motivos que determrnaram sua punrção ou até que sejá promovida
a sua reabilitação perante a prôpria autoridade que aplicou a sanção, qre s"iá concedida
sempre que a contratada ressarclr a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanÇão aplicada com base no inciso anterior.

c

-

-

-

a

,

CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Rua UÍbano Santos. no 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP 65.900-505 - E-mail: cpiimDerariz@hotmail.com
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l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos ârtigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106193.
ll, Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuajs, especificaÇôes e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados,
c) â paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) c cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do par.ágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

o

f) a decretação da falência ou instauraÇão da insolvência cjvil;
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 aita relevância

c

e amplo

conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato,
j) a supressão, por parte da Administraçâo, dos serviços, acarretando modificações do valor
jnicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro
do arligo ô5 da Lei no
8 666, de 21 de junho de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que lotarizem o mesmo pru.o,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmênte imprevistas desmobilizaÇôes e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimenlo das
obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação,

.1

l) o atraso superior a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parceias destes, já re"eãidos ou executados, sarvo
em caso de
calamidade pública, grave perlurbação da ordem interna ou guerra assegurado
ao
contratado.o direito de optar pera suspensâo do cumprimento de súas oorigaçõés
até que
seja normalizada a situação;
por parte

da Administração. de área, locat ou objêto para execução de
:)_:^iã"--L?:l?ç:o,
servrÇo, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturals especificadas
nos projetos;

n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regurarmente comprovada, impeditiva

execução do contrato.

da

o).o descumprimento do disposto no inciso v do art. 27, sem prejuízo das sanções penais

cabíveis.

p) a subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto, a associação
do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, totar ou parciar da posiÇão contraluar, bem como
a fusão,

cisão

Rua Urbano Sanros. n" 1657 Baino Juçara, ImperatriziMA
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ou incorporação, quê implique violação da Lei de Licitações ou

:
prejudique

execução do contrato.

a

regular

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ Do RECEBIMENTo

l. Os serviços serão recebidos

após sua execuÇâo nos locais jndicados

pela
CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor do contrato, quê deverá confirmar se os
serviços foram realizados, conforme especificaÇóes constantes do Anexo I Termo de
Referência e da proposta vencedora.

-

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA

-

DA JUSTIFICATIVA

l. A execuçáo dos eventos esportivos (Jogos na areia) pela Secretária Municipal de Esportes

e Lazer - SEDEL permitirá que esse evento seja democrático pela inclusão social que

o

mesmo contextualiza.

a

ll. A divisâo os materiais e prestação de serviço será feita em lotes de forma a se agrupar os
itens com cârâcterísticas semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as
várias etapas procedimentais relativas à licitaÇão.

lll. os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação
serviços comuns, nos termos da Lei n' 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade
Pregão, por possuir características ferais e específicas usualmente encontradas

de
do
no
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade pregão presecial com
vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

,
I

I

lv. Para tanto, o presente TR explicíta os elementos básicos e essenciais determinados pela
legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofr.er a CoNTRATANTE, ou
terceiros em razâo de ação ou omissão doiosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras comrnações contratuais ou legais a que estiver

,-

,+

.l

sujeita.

CLAÚSULA DÉGIMA QUARTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por ma_is 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 ravrado
o
presente.instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de tido e
achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemúnhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (MA),

_

de

--
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CONTRATANTE
Secretário lvlunicipal

I

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEÍT/UNHAS:

CPF

CPF

'.f

çl,

Rua Urbano Santos, n. 1657 Baiiro Juçara,
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PREGÃO PRESENCIAL

NO

\51

083/2018-CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO tNC. V DO ART. 27 DA LEt
8.666/93

rt
DECLARAçÃO

(Nome

da

Empresa)

por intermédio do seu

inscrito

representante

no

CNPJ/MF sob no
o(a) S(a)

legal

portador da Carteira de ldentidade no
edo
CPF no
, DECLARA, para flns do disposto no inc. V do art.27 da Lei
no 8.666, de 2í de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de .Í999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz

(

â.

).

(deta)

(representante legal)

(Observa ção: em caso afirma tivo, assinalar a ressalva acima)

a

/L
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083/20,I8-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe ctÊNcra E cuMpRtMENTo Dos REeutstros DE
HABTLtTAÇAO

í

.rt

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório pregão presencial n.
083/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

mperatriz(Í\ilA),

i

?

f

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

I

i

h,,

_

de

de 2018

t)

Representante Legal da Empresa

e.tp

,t
P
Rua Urbano Santos_ no l6j7 Bairro Juçara Imperatriz/MA
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