ESTADO DO }IARA\HÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

ç'j_#.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' í05/2018-CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEIV
ORGAO INTERESSADO: Secretaria t\Iunicipal de EducaÇão
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20.001 1798/2018 SEMED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia í9 de Novembro de
2018, às 14h (quatoze horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitaÇão será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura [\/unicipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 20í8, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÁO na Rua Urbano Santos, no í657, Bairro
Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Ler Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 2212OO7, Lei ComplementaÍ no 123, de 14 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, Deüelo Federal no 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e pü este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie:

í.

DO OBJETO

1.í Aquisiçâo de Centrais de Ar instaladas com todo material necessário incluso conforme
especificaÇões e quantitativos descritos no anexo I deste Termo de Referência.
1.2 O valor global estimado para a contratação: R$ 498 124,65 (quatrocentos e noventa e
oito mil, cento e vinte e quatro reais, sessenta e cinco centavos).
2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial
c) Anexo

lll - Minuta do Contrato.

d) Anexo lV - Declaração a que alude

e) Anexo V

-

o ad..27o, V da Lei n.o 8.666/93.
Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1 Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal

de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complementx 123106 e alteraçôes, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no
I666/93 e respectivas alteraÇôes, além das demais disposiçóes legais aplicáveis, que ficam
no 10.520,

fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.
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4. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotaçóes
orÇementárias:

2132 Dotação Orçamentáría: 20.002.12.361.0043.2628 Dotação Orçamentária:

20.001.12.361 .0043

Desenvolvimento da Escola

Desenvolvimento da Escola
Natureza: 4.4.90.52.99 - Equipamentos e l\Iaterial Permanente
Fonte do recurso: 001- RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
Fonte do recurso: 027- RECURSOS DO FUNDEB 40%
Ficha: 1338 e í342
5.

-

5.í

-

Manutenção

e

Manutenção

e

MDE

DA PARTTCTPAÇAO

-

Poderão participar deste pregão, os interessados que tenham ramo de atividade
compativel com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se
apresentarem ao pregoeiro no dia, hora e |ocal definido no preâmbulo deste Edital.

5 1.2 - ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - ParticipaÇão exclusiva de empresas
que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no'123/2006 e sua alteração dada
pela Lei ComplemenlaÍ 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital, e seus Anexos.

Cota Reservada 25o/o (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art 48 da Lei
- [\/E, empresas de pequeno porte EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o
da Lei Complementar no í2312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do
ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no í2312006 e sua alteração
dada pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação constante deste Edital.
5.2

-

14712014) - que se enquadrarem como microempresas

Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - que atenderem a todas as exigências, inclusrve quanto à documentação
constante deste Edital, e seus Anexos.
5.3

-

- Não poderão participar desta licitação empresas;
5.2.1 - Cula falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissoluÇâo, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçáo, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país;
5.2

5.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensâo de licitar com a AdministraÇão Pública
ou qualquêr de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas
inidôneas, ainda que tal fato se dê após o início do certame;
5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas
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5.2.4 - Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Adminrstração Pública Municipal.
5.2.5 Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.6Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de
lmperatriz.
5.2.7- Pessoas Físicas

6. DO CREOENCIAMENTO

6.í

As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo 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 rezóes dê recurso, assínar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

61.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade 1urídica.
6.1 3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermedio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital

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

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

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.'l

.

6 3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somenle um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participaÇão de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

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

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

7 1. Por força da Lei Complementar no í 23106 e do art. 34 da Lei no '11 .488/07, as
Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de À/E, EPP ou COOP, e que

eventualmente possuam alguma restriçáo no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaraçáo
prevista no item 7. í .3,

b)

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

c)

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

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

a)

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

b)

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

c)

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

d)

no caso de equrvalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 8.1., alínea'c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.1., alínea'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)

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

7.3. Não será aplicado o disposto nos itens 5.1.2, quando não houver um mínimo de 3 (três)
fornecedores competitivos enquadrados ou empresas de pequeno porte sediados local ou
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capazes

de cumprir as

exigências estabelecidas

no

/
Ct
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instrumento

convocatório.

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

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura tvlunicipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' í05/201 8-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.916-193
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

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

b.í) PARA A FORMULAÇ-ÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇAO OOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atendêr às êspecificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
e) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSAO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NAO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREÇO IMPRESSA.
f) Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as despesas
com impostos, taxas, materiais, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se
façam indispensáveis à perfeita execução do objeto deste termo de referência, já deduzidos
os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
lmpeÍatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
9. DA ACEITAÇAO TACITA
9.1 . Os preços apresentados devem:

e) refletir os dê mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,

transporte

e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

e

seus

Anexos;
c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

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

93. A entrega dos produtos será em no máximo 15 (quinze) dias corridos após o
recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria t\/unicipal de Educação
SEMED.

-

93.1 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Fornecimento"

9.4

Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternativas nas condiÇões/especificaÇões estipuladas. Não serão
consideradas as propostas quê contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrõe§.

5. Quaisquer tributos, custos e despesas díretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
9

considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

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

na

desclassificação do licitante.
9.7. 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
10.í. A documêntação 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 - [i/lA
Pregão Presencial n" í05/2018-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.916-193
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razâo social ou nom_e comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçAO APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNAOA E
NUMERADA)

à

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

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

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

de

diretoria em exercício.

d) Decreto de autonzaÇão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamenlo no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaÇão respectiva.
e) Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ)

0 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

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

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

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

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

l) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinênte e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitaÇão, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
1.1 Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
registrado no CREA, em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa.lurídica
de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compatível em caracteristicas, quantidade e prazos com o objeto da
licitação, contendo nome da empresa, o endereÇo, nome profissional, telefone da entidade
atestadora e a descrição dos serviços prestados.
1.2 A LICITANTE além de ser devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de
Arquitetura e Agronomia), e deverá possuir em seu quadro, permanente, profissionais de
nível superior em Engenharia Mecânica com experiência na prestação de serviços
compatíveis com o objeto do Edital;
m) Balanço Patrimonial e demonstrações contábers do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇâo 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.
m.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
m 2) Serão considerados aceitos como na forma
demonstrações contábeis assim apresentados

da Lei o

Rua Urbano Santos ns 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário OÍicial; ou
- publicados em jornal de grande circulaçáo; ou

-

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

licitante.
m.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 equrvalente; ou

-

por fotocópia do Balanço e das Demonstraçóes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedadê criada no exercício em curso:

-

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

Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m 2.4) o balanço patrimonial e as demonstraÇóes contábers deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade.

n) 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.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de '18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de í6 anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital.
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
'10.3.1. Se o licitante íor

íilial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.4 As certidóes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônrco do órgão emissor.
10 5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabiliteção do licitante.

íí.

DO PROCEDIMENTO

11

1

No dia, hora e local designados neste instrumento, na presenÇa dos interessados ou
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seus representantês legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitaçáo (Envelope 02).
11

.

í

.1

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

para a abertura dos trabalhos.

11.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaÇão
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.

í1.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão
recebrdas as propostas comerciais, ocasiâo em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassíÍicando-se as incompatíveis.
11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
11.4.1 . A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.

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

1í.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classiÍicação dos
licitantes remanescentes.

í1.5. Quando não forem verrficadas, no mínimo, três propostas escritas de preços

nas
condiÇôes definidas no item 11.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
todos
participaráo da etapa de lances verbais).

os preÇos oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição

í1.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
íí

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

conformidade entre

a
a

contratação.

O

11.8.
encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.8.í. A apresêntação de novas propostas na forma do item 11.4 náo prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
1í.8.2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitaÇão.
11.9. Declarada encerrada a etapa competitrva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preÇo ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará inÍcio à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitaÇão da proponente cuja proposta tenha sido classificada
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em primeiro lugar.

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

í

11 .7 , 11 .8 e 1í 10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
proponente
para
que
negociar diretamente com o
seja obtido desconto melhor.

í

1 .

í

Nas situaçóes previstas nos subitens

11.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primerro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.
11 .13. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de HabilitaÇão" Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaÇão dos
mesmos.

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

í2. CRITERIO

DE JULGAMENTO

12.1 . Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente.

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

í2.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classifrcadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presenÇa de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

13. DO DIREITO DE RECURSO

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

13.2 O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
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a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.
13.3 O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsrderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento
í 3.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentars, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitaÇão, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.

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

í4. DACONTRATAÇÃO
14. 1 . Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedo(es), o qual será convocado para firmar a avença.

í4.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a crilério da Secretaria Municipal de Educação, para atender à convocação
prevista no item anterior.
14.3. Se o(s) licitante(s) vencedo(es) não apresenta(em) situaçáo regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

í4.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

í5. PRAZOS, LOCAL

OE ENTREGA, RECEBTMENTO E ACETTAÇÃO DOS SERVTÇOS

15.1 A entrega dos produtos será em no máximo 15 (quinze) dias corridos após o
recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Ívlunicipal de Educação
SEMED,
15.2 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".
15.3 Sendo os produtos diferentes das especificaçóes ou apresentarem defeitos, serão
considerados não entregues.
í5.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaçôes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
15.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as
especificaçôes técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 5 (cinco) dias úteis, após notificação do Contratante durante a
vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

-
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í6. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA
16 í Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de
obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
16.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

16.3 Reparar, corrigil remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto contratado em que se verificarem incorreçóes ou defeitos decorrentes do
fornecimento;
16.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razâo de aÇão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

16.5 Manter durante

o prazo de

execução do Contrato as exigências de habilitaçáo e

qualificação exigidas na licitaÇão

16.6 O produto e as instalações físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigêncías dos Órgãos Públicos competentes.

í6.7 Manter as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas reíeridas
condições;

8

Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
16

í 6.9 Atender as demajs condições descritas no Edital e Termo

de Referência.

í7. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
17.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
17.2 O acompanhamento e a fiscalizaçâo dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei n" 8.666/93, pela Contratante
FRANCISCO MAGNO SILVA DE OLIVEIRA,
MATRICULA 34.171-1 / EDNEY LOIOLA, MATRICULA 50,675-5,
17.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contralados.
17.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica
í7.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Edital, Termo
e Contrato;
17.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
17.7 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificaçôes
e condições estabelecidas no Termo de Referência;

-
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17.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

í8. DO PAGAMENTO

E

APRESENTAÇÃO DAS GONTAS

pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretarla Municipal de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor especííico
da Prefeitura l\Iunicipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as certidóes de regularidade junto a RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (DíVida Ativa e TTibutos) e
Município e será feito na modalidade de trans'lgrência online.
1

8.1 O

19. DA F|SCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO

í9.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas

notas

fiscais/faturas a efetiva execuçâo do objeto desta licitação.

í9.2 O acompanhamento ê a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei n' 8.666/93, pela Contratante
FRANCISCO MAGNO SILVA DE OLIVEIRA,
MATRICULA 34.171-'I / EDNEY LOIOLA, MATRICULA 50.675-5.
19.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados
í9.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.

- -

20, DAS MULTAS, SANÇOES ADMINISTRATIVAS E RESCISAO CONTRATUAL

20.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇões, segundo a
gravidade da falta cometida:
| - 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.
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em Âzào da inexecuçâo total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
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ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 yo (cinco pot cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inÍetiot a 50%o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao pêzo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA
lll - suspensão temporária de participar em licitação e rmpedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida

a sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o pÍazo da sanção aplicada com base no inciso anterioÍ.
21. DO REAJUSTE DE PREÇO

21

.1

-

Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitaçáo não

sofrerão recomposição de preços.

21.2 - 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 econôm ico-frnanceiro inicial do contrato, na íorma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
22, DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

-

22.1 O futuro contrato que advir deste termo de referência, terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e
suas alteraçôes posteriores, com redação dada pela Lei no 9 648/98. Havendo necessidade
o contrato poderá sofrer acréscimos e supressóes de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no
8.666/93.
23. DAS D|SPOS|çÕES GERATS
23.1 - Após a declaração do vencedor da iicitaçâo, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior;

23.í.í - No caso de interposição de recurso(s), após proferida
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a autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;

23.2 - O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n"
8.666/93;
23.3 - A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através de seu (a) ordenador de despesas
poderá revogar a licitação por razóes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devrdamente fundamentado;
23.4 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimênto das propostas,
qualquer pessoa Íísica ou juridica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocetório do Pregâo Presencial.

23,5 - Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital
deverão ser dirigidos ao (a) Pregoeiro (a) e protocolados junto à Comissão
Permanente de Liciteção - CPL, o qual deverá receber, examinar, e submetê-los a
autoridadê competente que decidirá sobre a peÉinência.
23.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irreg ularidades que o viciem;
23.7 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes;

23.8 - A (O) pregoeira (o) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÇão, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;

23.9 - Não serão considerados motivos para desclassif icação, simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demars licitantes,

23.í0 - As normas disciplinadoras desta citação 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;
23.11 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório;

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadasÍada junto a Administração
Pública Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe sela adjudicado o presente certame.
23.12

-

23.í3 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estáo

com

vista franqueada aos interessados na licitaçáo;

23.í4- As decisões da (o) Pregoeira (o), bem como os demais atos de interesse dos
licitantes, serão publicados na lmprensa Oficial, caso nâo possam ser feitas diretamente aos
Rua Urbano Santos ne 1657, Bâirro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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seus representantes

23.í5 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
23.'16 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

23.17. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de ArrecadaÇão Ít/Iunicipal - DAtVl, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão OrÇamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro JuÇara, lmperatriz/MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 14h.
23.18 - O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitaÇâo por razôes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.666/93).

lmperatriz (MA), 25 de Outubro de 2018

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira

Rua urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.91.6- L93, Bairro JuçaÍa
lmperatriz/MA - E-maili cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRTZ
COMISSAO PERMÂNENTE DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL

NO

105/2018-CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de ReÍerência)

de

de 20í 8.

Prezados Senhores,

com sede na cidade

de
,na
inscrita no CNPJ/IVF sob o número
neste ato representada por
e
, portador do CPF no
propôe
RG
l\/unicipal
Educação,
abaixo
assinado,
a
Secretaria
de
os
,
preÇos infra discríminados, para Aquisição de Centrais de Ar instaladas com todo material
necessário incluso conforme especificaÇôes e quantitativos descritos no anexo I deste Termo
de Referência em anexo para atender as necessidades das Escolas e Creches da Rede
Pública Municipal de Ensino, objeto do PREGÃO PRESENCIAL no 105/20í 8-CPL:

(empresa),

Rua

n

no

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

í5 (quinze) dias corridos após o recebimento
"Ordem
da
de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
b) A entrega dos produtos será em no máximo

c) PreÇo Total por extenso R$.

)

Nome, Assinatura do Responsávei da Empresa

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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ESTAIIO DOMABÂNEÁO
PRETEITIIRA ME{ICIPAL DE IMPERAIRU
§BCRDTARIA ITÍI,IIÍICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

r-JUSTtrIETIIVA
l.l -Ehcab rctivrdor
A prcscre qrfuiÉo üsa udcr as Ercolrc c Crecücr d! R€dc Ptúbüca Lfnidpal & Euúro,
ójetivedo a ndhsia das codções t&micas dor @biffi esoolrrcs no nrmidpiq que üsm
amaizr o dcscoforto térmico c gsrrdir un @bicúe rgndávd pâÍa eshldlntca e pro',fessores nas
salas dG arlq cútibuiodo pra a prnofuia dos drmc nrs caool.! da rcdc púbüce dc eônçao
básica-

Í-

.-

Cdlidcrando quc no município slo peoíiaes altos aívcis de ffitperúm e que paÍte significaiva da
RdG Mrtridpd de Ensiao aão é clinlizrda cm ryüdhos & ÍGÊigEÍação dc r, àz<c oeoessário I
cúSetÊ ampliaSo e climri,.Éô desses obie6t pra poúuir rm anbico6 cscolar prqício ao
ap«ndizado.

2-OB|ETO
2.1 AquisiÉo de Centrais dc AÍ inúladas coo todo DdeÍid neoessáÍio incluso cooforne
espccifioaçõcs e $"diEivos dcscÍitos Eo aexo I dec Termo dc Refcr€ocia.

3- VAIOR,E§TIMAIX)
3.I O vala glóal eginado de aoado a@ c proçoú F&
tro Ecúcrdq pra ocproôm foi dc nS
a9á,,12$6 (quelrooto c Eovrrtr c oib nü oú c vinúc c qútro rclb rcrrcea c cinco
ccnúrvo).
3.2 Os valcrs rmiúie de cada iE fúE Gúimadoc úrr,á de pcqrriea de prcça no ncrcado local,
sendo utilizadoo n6 mínim6 gf,s qç16665s difcÍEútcs.

'

-_ 4-MODALIITAIIE E TIFO DE LI(ITÂÇÂO
a.l - ffioddihdc dc ücitÉo

r.z Os proúros a scÍÊm adquiddoc rc ea4raüan Bo concdb dc $€ú couns- côbdccido no aÍt. lo,
parágnfo únicq daL. 10.5201ü2, co.iderodo qre srrs espccificsçõca rão podmaizrdr, Í!áo pds quâl
del,eÍá ser Í€âlizads na modalidadc PrcgIq no teimoc do rrt 30, do Aacro I do Doc. 3.555/00.

{2-Tipo dcLiciüf,o
Scrá

admdo na licitafo o oiuio

de

julgmeuto cm

baso no tipo

meac proço por

im,

DD ITtrCTODMItrD§À D XDII'M§À DD, IDQI'E{O TTOXTE
5.1 O liciame que armprir oo rcquidtoo lqrir pon qudifimÉo cmo Àl[omprrca (ME) or Empresa

5

- PÀRTICIPAçÃO

Pctc (EP), cosonê aÍt 3" d! Ld Cmplffi n" l23l2ffi, c qn naa c«ivtr n{dto a
quaisquer dc inpcdmcatm do § 4o dcoc artigq çs6 tcnhr itrtrÍrisê em ugÉuir do húamcato
pÍcvisto tros aÍts. 42 a 49 ds lci citadE, dcverá cmprovar ül üibuto mediotc a 4rcsoatação de
de Pcqneoo

dmlacmçãocuprobataia;
5.2 Pra o pÍooÊsso clm qrrrüo dsrnÍá !GÍ Ícspdbdo o üL{l
adniniste$o dircta e indircta, arorCuir e fuodrcimal, fcdcral

Rua

úbeoo

SaÂtoÊi 165?

I
MA
Iuçr.,
IEpÊÍtEiz
-

http.//www.imperatriz.ma. gov.br - E-m ai I : sanedimperri.@gnail

cútrúÉGs prblicas dr

qrre

rl'l

a:L

i

e

ser

§

tz

\

[#É

trdanato difcftncial e dnflifcedo prra nieocoprcsas e caFesas dc pequcao pae
objcrivando a pmoSo e o deservolvincfito do ecooôoico c social no âmbito nmicipal e tqional, a
cmcedido

da eficiàcia das potíticas piülicas e o inccativo à inomÉo tecaologica.
5.3 Pare
cm preço dc ndtÍ€nda orjo valr srje de Rl§ 80.m0,00 (dtitrh Eil) s(Eetrte
poderão participar empÍc§as que ateaderem a todes as erigÉncias degte edial e esiverem, nos t€rmo do
art. 3o, incisc I e tr, da
Cmplcmcor no 123, de t4 de dczembro úe 20[6, €úqusdradas cmo
microcnprcsas e empesas de pequeno port.
5.4 Em c@fúEidade com o § lo, artigo 43 dsl.ri n3nW, heveado alguma resrição na compÍovrÉo
qúo termo inicial
da rqularidade fiscal e trabalhis4 s€r:É assguado o prazo de cinco dias
ao momeúo em que o Fopúctrtc
dedrado veocedor & cermg pÍuÍogávd poÍ
igd períodq a crit&io da ',lrpinistnÉo prilrlics, púl EttdrÍizrÉo da doorm-'tr$o, prs púg@erto
or parcdamcoto do débito e pan cmissão de wcntuis c€ÍtidõB negfivas ol posiüvas com

ampli.@

d

e ibs

ki

ut*,

fr

enidfonAaiva
PRÁ'ZO E C\)NDrçÔES nr nrrpüCr
6.1 A effieg! dos proórtos saá cm ro mftimo 15 (çinzc) dias caridos apóc o reoebimento
de Fqnecimemo" eoitida pda Secmtada Mnicipal rh Eôrca@ - SEMED.

6-

6.2

A

cútrEga dos

'freo

pÍo&bs

serú

feitr de f6m

nas quAidades e local csabdecidos na

Foaecimeato".
6.3 S€ndo 6 proórtos difereates d.s €spocificações or
de

rfa€ntsÍür

defeitoq serão cqrsideradoo não

€útÍÊgu€s.

6.4 A Comuante podcrá ÍejcitaÍ, no todo or em parE,

e poôroc

em daqâcofllô

cm

as cspecificações

cmdiçõcs deste Termo deRefer€ocig doEdul edo Cmtrato.
6.5 Caso algum pro&to sqia @tÍÊgue cm avarias or em dpsscoído cm as espocifio@ bcniccs ou
goblema de qualidade a empÍeEa Cortode deverá r@lo dervidsneme cqrigido ea tÉ 5 (citco)
e

dirr út!ü,

após

noifcafo

do

Cmtrüob ôrritre a ügfuds

do

cmtq

a

putir daí ieitaodcac

às

penrlidades crbívds.

a
..

-rY

7-PAGÁIíDNTO
7.1 O pagrmento à COMRATADA scrá efcúrad8 pela §ecretaria ÀÁrnicipat de Plancjaneúto,

Fsada

c GcstÍo Orym€úúia (SEPFAZGO) or poÍ qlüo setú esp€dfioo da MciürÍa fúuicipot de
Inp€rúiz, modimte 8 8pÍca@t Éo de Eota fiscal, deflid@@ &ú!dt pdo sar
bem
c(mo as cxÍtidõca de Íeguleridde j"nio a RECEITA FE)ERÂL
BRÂSIIá TRABALIIISTAS,
FGTS, ESTADO @üda Âliva c Tribrrc) c Mmidpio e s€Íá Êito na modalidrde &
onliae.

m

cmpm,

Mqâ,ri.

S-(RNÚBIODDNDAJI'§ID
t.l - os peços rmitário pdo qul s€Íú cúdldo o oüjero da prcrcotc lidbção nâo sffo
recmpocifro de preçoc.
t.2 - Pare re*abdecer a relacrXo que ú peÍtes púcüranm inicidmeate eatre os cncargos do cmtrüado e
a ntibúfro da AdDiDistr8ção para a justa Í€ouneÍaÉo, s€rá d€ttada mmuteo$o do equilibrio
Ld n.o 8.666D3.
ecoofuicefiamcdm inicial do offio, ra fqna da dlaea
do AÉ 65

"f

2
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S[,DC{,NTB^TAÇÃO
sbcmtralrÉo

9.1 - Nào é pcÍEiüda a

tol

or panial prra

a

exeodo

i
J:

do cmtrrúo.

l___5C"E_i
,''- t i l ,

- ODRIGAÇÔDTT DA CONTR,TTAI»A
l0.l Prgar todas Es d€§pesss, trir cm tqa, inpoe§, Eihúo§, frae* rcguoc, nlo de ú,rE, grrutia c
todas as otrc dcqcsas M
ib ffifu.
10.2 Respcitu o prazo cstiplado para I eúet do ój€úo;
10.3 Rcparar, curigir, ruaorer or obcitrir, às glrs €rçatrs.s, no totrl or cn pctq o ójcto cGtnüdo
em quc sc vtrificata incurcçõcs a! ffis
dêccÍríÉr ô fqnccimeato;
l0.a Rcao&r imegrlmente por pcrdas e dmos qrrc vicr a oasr ao CONTRATANIE or a Ecdrosi
€ú trzão de tÉo or misrãq dolm qr odpca sle or dos sans prGpostosr iadcpeodcatememc de
oms cmiaaões cofatuais or lcgnis a quc c*iva srjcita;
tO.S tvtrater úrsre o prazo dc cf,eolÉo do Coúdo as aigÊncias de habilitaÉo e qrulificação
10

I

exigldas na licitado.

-

10.6 O

proôto

e as iosalações fisicas do

CONTRÂTÂDO(A) dwení

óscrvr

todas as

aigàcias

dos

Órgãos hiblioos coopêtertes.
10.7

Múter

as c@diçõcs de

húilitaÉo

e quâlificrÉo cxigrdss ôrÍaDte todr a

ügàcia do Contrao,

infqmmdo à CONTRATAITIIE a ocan€ocie de çdqrs dtêrlçlo nrs rcfeddar codi@
lO.t Resposúilizar-se Éo fqrccimeoo do Foüúo,
do Tcrno & Rrftràciq rcspodcndo
ciül e oiminalo€nte poÍ todc os doos, pcíd8s e prejulzoo qug por ddo qr oilpa sla, de sq.ts
€mprcgdos, Fcpodo§, or Escfuos no cxcldcio de slra aiüdadca, úer r, diftre ot indiÍctlDcüE,
cürssÍ qr prcvocaÍ à CONTRATÂNTE e a tcÍcdrqr;
10.9 Afcader as dcmais omdiçõcs d€ccritú no Temo de Refer,fucia-

ôi6

OONTnAT Tür
l1.l Acmpaohar e fiscalizrr a qecu{âo do cmto, beo cmo atÊrÊsr nas narc Escaiúatrns a
cf,etirn erece4So ô óido dGste üdtrÉo.
I 1.2 O ao@pühmcoto e a fiscalizrç5o doa cmuc firmador cm oo Cmtrodc scrão feitos por uE
servidq dcsignado po'Pcaria, an oodormidrdc cm o dispm ao alt- 67 da Ld n" t.ffif93, fia
CffiMtÊ - _ TRANCSIC{) MÀGM} YA Df, OLIVEINA,' MATRICT'IÂ 3{T7I.I / EI}NET
u)IoLÂ, MATRÍCULA 50.67$5.
ll.3 Os fi$ais do contrto sorío rcsporávdr pdo mpoúucatq fiqcrli'.@ c pdo alcsto dos
scrviçoocmudos.
ll.4 Os dcmedetes so Ícaervirm ao dircito de s.6tr8 $e jdgr n@§s&iq veriúor, por meio de
sars fuocion&io§" se as prcscrigõco das nannas dccc Tcrno dc Re&ràcia cstlo l.ado ormpides pdo

rI - oDRTGAç0D§

*

v I

r»A

fóricante. Para tal" o Ecsno dsvcrá grutir livre accsco às drpcadêncirs pertinemr da Êhrica
I I.5 Efcârr o plg@Gúo à OONTRATADÀ de acordo con o cddoido ao Taao e Coruo;
o aspeco
ll.6 PrmowÍ o rcmpúhrmcob e r fscaliz!Éo do fqnecimeato doo pÍoóúosi

ró

qumitrivo eqrulitaivq atrütrdo rm registo própio as frlhas
ll.7 Cmunicar pÍEtsmenlc à CONTRATÂDÀ çalçcr

do Cmtrrq

3

Urbüo Saúo6i 1657 - Iuçua' Impaúiz
httD://www. impera triz.ma.sov.br - E-mail:

RüE

- MA

,G'EÍIIAOC

HDERAIRIZ

\€4#
podc[do ÍElrsú o rccÉfÉrncdo, êüo Dlo
eoabd*idas no Termo dc Rrferàcir;
I 1.8 Notificr previúGúb à CONIRATADÀ

coie de lcoído cm es orpctificaçõcs
$údo d! qdic#o

c cÍnt

de peoalirhdcq

qa

12-PENALIDADES
l2.l Pda inqeorÉo tml or pucial dcsc inúuncírto, a COI{TRÀTÂIIID podcrt grmtida a preda
deftsa, aplicú à CONTRATÂDA r scguirtcs smções, scgrmô a gravidadc da ftIta cmetida:

I - rdvcúêncb c*ritr:

quodo sê EEtú dc iúação lcvc, a juízo da fisceliza$o, no caso de
decamprincato &s óÍig$õÉ3 e rcrpmrúili.rdes arolúidls trcsE cútnúo oll aindr, no caso de
qlras corràcias qE poesro acrrar prriuízoe à CONTRAT NTq desdc que não ceiba a aplicação
de sançÂo

mds grarre;

tr-urltrr:
, a) 0,03% (A* uúúnu p ffi) pa dia sóre

--,,

o valq doa pÍoúrbs €úÊgucs com úaso,

decqridm 30 (tinta) dias de ahrso o COITTRATAI{TE podení docidir pda cmünridrde da multa ou
pela rescisão, em razão da inqeelção tml.
b) 0,N% (stis caúfum p? ab) W 6s sóre o valo ô foo ocüÍido, pua ooanàcias dc rasos
em çalquer olro pazo gwi*o
insüunffi, não úrangido pdu fuais alíneas.
c) § % (ciw
soüro o vtla globrl 'tol''zrao do ootrUq pda não aúuhçáo des
cediçõcs de húilitgo e qqlifica@ erigidas no io*runoo cmvocúório.
pt mo) sóÍe o vdc do c6trâro, nas hipfucs de rursa ú sssiaúúa do cmtatq
d) 20 %
Í€scisão c@taürsl po inermrt'o do ootrao
cúôctãizÚdcac qrr8do hotv€r ÍEitcÍado
50% (cin@eoporc.íto)docúúúrdq
desomprimcato dc ódgrçõcs cmonis -,
a[aso supcria ao prezo liaie de trintr dir3, eaabdccido ra alínea 'a", otr c rcrviçc fucm prestadoc
fma drs eçecifcoçõcs c@§hotes do Tcrao dc Referàcia e de propoata da OONTRATAITA.

pr A)

m

(ti*

cúqrifrica

m-

mrpcufo

bporírL dc prtidper ca licitafio e iopcdincro de cotrr& com a

operia a 2 (dcis) aooe;
de iailoncidrdc para licitar qr cmtÍlt
pêÍúrraÍ€o os mdivos que detcrninra[ flra prtriç§o or
AdmirisEação, pdo prazo não

.- ry - dcclent'o

-v

r cm

a AdminisraSo Prúlica eaqumto
rúé que xfa prmovida a sua reabilita@
permte a púpria artoridade que aplicor a peaalidadê, çe saá cocedida scmpÍe que o c@lÍr,ado
resorcir a Adminisuação peloo Uçjuízos Í€*rlffies e após dcocrido o yaza & sação plicada cm
basc oo inciso anterior.

ND§O§ÂO DO COIYINATO
13.1. A inexoorÉo total or parcial do cÚÚo eoscja a oa rcscio@
gescritas noo artigoo 77 a El da Lei no. t.ffi193, de2ll6l93.
13. DA

sê houvcr ''rne drs ocoÍÍêrcias

pa

rcscislo rb Crffio.
d&rqrhs cúúüi§, cspcrificegcc e paac;
b) o cuoprimeato incgular de d&rlías cortuis, €spãificafrcs e loidÍo do sar ompincmq
Iermdo a AfuinisüaÉo a c@pn vúa iryoedàilidededr cocfusfu
serrriçc cr frnecimento nos
pÍazo8 adipulrdo§i
d) a panlisção do fsnecimeato, s€m justa ca.B8 e prÚvia cmunicação à
13.2. Cmsitri motivo
a) o não-ompincoto de

.,:'"',:

4
MA
IúpeÍúiz
Iuçara,
z.ma.qov.br - E-mail : scmcdinperati@gmail
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fia
c)o

dcrudinm

rhs daerminrções rcgdats

stt €trcotção, a§im cmo

as de

& araiardc áaiÊnsl. pra aompota e fiscalizr

a

rsu ErpcÍirEr;

f) o comaimcato rtiterado dc fdt s na era oúoa4ão, moder
67 da,La no. t.666, & 2l dejunho& 1993;

g)a
h)a
i) a

na

fame do prigrdo pimeiro

do

artig§-r-.

-

excerçâo do Coruo;
j) nz0es de iatercsse Ébücq dc sltt

ecrrrtr

da cmprcca que
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14.3. O Foncocdor Eacfic{rio dcve ef,cür e úooa do proúto çr nlo todcr u cçctific*õts do
ójeto cmtrodo no prazo dc l0 (d.z)
la.a. A uçoÉo ae conforniaaac
ÓrgÉo paÍa
essê fim.
das
14.5. O servidq dcsignado pdo ()rgtu dúcá rduório pera fins de üb€ÍEÉo do
Notas/Ftrrrs e cotagem do início do prazo de garauia

aa

5

fura

Uómo Sartos, 1657 - Juç.ra Imp€Íúiz - MA

htto:i/www.im

Z

m a. sov br - E-mai I : seinodimpcru'i

PÉ'EÍUTA

@gnail

+

OT

UIDERAIRIZ

./_

I

(;
crtt'egp3 dcracrl g gruh.& l2 (fu) EGBcB . púlir dE
deúoíivq dcúdo Éo sêÍvidú dcúoedo pdo Orgb pra cesc fo.
14.6. 03

rs

prcôÍ6

- rrA euAt,rrrcâÇÃo

1: jJ

dú

CP'-

do

rÉcmcr

nlnimq 0l (uo)

atsoado de c.p.ddad€ técaica, dcvidancaE rogistndo no
ÂpÍE&atrÉo
juídct,
e fcnccido poÍ pc.t6 júdica de dirdto prblico or
CREÀ em nme da lidtaÉ, pcsso
pÍiwdo, qrrc cmprorre apidlo d. lidrÉ pra dcrcnftoüo dc üividsde pcÍthcú c cmpcínd em
csractaísticaa queti&de e pÍazr om o d{ao da lidt!ção, offido nome dr.apre., o cadcrcço,
nmc pro6rsioel, dcfcnê & catidedc oardcr e e dcscriÉo dc strviços ptÍrdc.
15.2 A LICITA.IIE além dc
dsvidmcre rqimda no CREÂ (Cmsdho naional de Arguiteaua e
ÂgÍ@@ia) e &vanâ pmrir en nr qrr&o, pcÍn@| profisiooris do nível rup«ior cn
Engrotaria Mecinice conr speri€ocia na prrortrçto dc sviçoe cmprivcir oom o óiao dc* Tcrmo;
I5.3 A CmúüoE sê rcrcrvr o dreib & Írâlizú diligÊmia pra o@Fwú e vcrrcidade &s
areetados, podcúdo, ÍÊquisiE cóÍirs
cúrbs c aditivc dqr oros &omentc
os
cmp,roba&i
do co'tclúdo dcdredo.
15.1

de, no

s

rb

ró-

VIGÊ,NCIA DO C{)NTBATO
16.l - O futro cmtnro qrrc rdvir de*c trrmo de rdet€ocie' tcrá vigàcia de t2 (doze) mese§, s cmtar
de sra assiaatra, pod€údo scÍ prqÍogdo por isuis c lroessivm penodoc rtst és de termo aditivo.
Confcme dirycdÉÉ do üt 57 ilrlr,
Lffi193 c rnr drlÉcs pociaa, cu rcd@ dada pda
Lei no 9.ítti!9t. IIwado asddrde o
podrÉ roÊeracdrcimoo c n4rcsõcs & ú25%
(vinte e cioco pa oemo) do vdor infuid rrrretizrdo {6 66644 cmfarre prwirto m aÍtip 65, §P, da
IÉi Fd€ret ac 8.ffi193.

f

úú

17-D^§DIlmO§rçÚESGDR §
l7.l - O Seota Secrctádo MnicipC de EünÉo ds SEMEUIMPERÂILIZ+íA podcrá rwqgr a
ücitaÉo por rades dê itrEcse Éhlico dccúroúr dc fu s+rmicme dcridoro cmpoyaô or
úulá{E pq iledidade do qr &á ciàcia rc licrms mediaute prblicrfo na Ímprensa Oúcial
(arts. 49 e 59 da Lá, t t.ffi193).
17.2 - A aúcid.de compe@ pera hdqgrr, mdr or rcvogfi a pÍEscotê Udtafáo é o Seahu
Socrttário Muaicipal de raucaÉo dt sFlúFq/IITPFR/Mnl7Àr.rtr
17.3 - Apóo a hmdogâçâo & üdbÉo, o licitUe gracoda scrá omvocado pa6

IíriIrI{tiii, -

.-_)

I{4

asshúm

04 dc súcínbÍo de 201t.

dc()livcirr
SIMDI)
D'

dr

It

dc

6
Ru8

Urüeo Sútos,

1657

do c@trüo.

- Iuguq IBpGÍüiz - MÀ

http://www.imperatriz.ma.cov.br - E-mail: ecrnodimperati@mail.m

I4i

Edrcet'o

\

((

(

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA OE IMPERATRIZ

_)

ANEXO 0l - TABELA DE PREÇOS
§ccrctrrlr MunlclPel dc EducrçIo
Rtrponúvcl: Jorcnildo Joil Fcrrcln
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R$

4.216,67
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42.t66,70
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R$

4.216,67
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R$

126.500,10
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54.353,30
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R$

7.014,31

,

Rs

35.371,65
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498.124,65
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Solicitaç,âo do autorizaçto pan realizaçlo de Licitaçlo p6Ía cqúsiç,Eo de Matorial Pormurento (Ccntraic de Ar Tipo
Split iastalada) dertinrdoc I staldeÍ as Ercolrs G CÍeshoc da Rede Pública Municipal de Ensino na Mônut€nçao e
Dcsc,nvolvimonto de Eduoaçto Básica.
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PREGÃO PRESENCIAL N",I 05/20í 8.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de

de 2018

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL N' 105/20í8-CPL.

O

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
, inscrita no CNPJ/IVIF sob o no

vem pela presente informar a Vs
, com sede na rua
que
Sas.
o Sr.
e do
, portador do RG no _
CPF no
, é designado para representar nossa empresa na Licitação
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnaçôes, receber notificação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar,
formular lances verbars, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

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

Rua Urbano Santos ne 1657, BairÍo Juçara, CEP:65.916- 1.93, Bairro Juçara
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PREGÃO PRESENCIAL N' í05/20í8-CPL

ANEXO

il

(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

NO

/2018 - SEIVUS

AAU|STçÃO DE CENTRATS DE AR
INSTALADAS COM TODO MATERIAL
NECESSÁRIO INCLUSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíPIO DE IMPERATRIZ

EAEMPRESA

,NA

FORMAABAIXO.

dias do mês de _
do ano de 20'18, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-í 6, localizada na Rua Rui Barbosa, no 20í,
Centro, através do(a) Secretário(a) tt/unicipal de Educação,
brasileiro(a), agente político, portador do RG no _
SSP/MA e do CPF/MF no
doravante
denomrnado
simplesmente
de
CONTRATANTE
e, do outro lado, a
,
empresa
estabelecida na
CNPJ/ÍrilF n.o
portador
do RG no
, neste ato, representada pelo, Sr
e do CPF/|\/F no
doravante
denominada
srmplesmente
de
,
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo no 20.001 .1798/2018 SEMED
e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição na parte em que com este nâo conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas
e condições seguintes:
Ao(s)

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l- O Objeto deste

contrato é Aquisição de Centrais de Ar instaladas com todo material
necessário incluso, com motivação no processo administrativo n" 20.001.179812018 SEMED
e em conformidade com o Pregão Presencial no 105/2018-CPL e seus anexos, que
independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O
presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei
no 8.666, de 21 de junho de í 993 e suas alterações

CLÁUSULA SEGUNOA

-

PRAZOS, LOCAL

DE

ENTREGA, RECEBIMENTO

E

ACETTAÇÃO DOS SERV|çOS
l. A entrega dos produtos será em no máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED
ll. A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".
lll. Sendo os produtos diferentes das especificaÇões ou apresentarem defeitos, serão
considerados não entregues.

Rua Urbano Santos ns 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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lV. A Contratante poderá rejeiter, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaçôes e condiÇões deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato
V. Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações
técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente
corrigido em até 5 (cinco) dias úteis, após notificação do Contratante durante a vrgência do
contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabÍveis.

CLÁUSULA TERECEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

I - O valor global paz a

contratação

é de

R$

CLÁUSULA QUARTA. DO PAGAMENTo E APRESENTAÇÃO oas CONTAS

I O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito
na modalidade de transferência online.
cLÁusuLA ourNTA - Do REAJUSTE DE pREÇo
l. Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente IicitaÇão não sofrerão
recomposiçáo de preços.
ll. 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 econôm ico-financeiro inicial do contrato, na forma da alÍnea "d" do
Art. 65 da Lei n " 8 666/93

cLÁusuLA sExrA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁR|A
l. As despesas decorrentes desta licitação correrão

à

conta das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

Dotação Orçamentária:

20.001 .12.36í

2628 -

.0043.2132

Desenvolvrmento da Escola

Dotaçâo Orçamentária: 20 002.12.361.0043
Desenvolvimento da Escola
Natureza: 4.4.90 52 99 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte do recurso: 001- RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
Fonte do rêcurso: 027- RECURSOS DO FUNDEB 40%
Ficha: 1338 e í342

-

Manutenção

e

h/anutenção

e

MDE

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
L Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contrataÇão.

ll. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

lll. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
Rua Urbano Santos ne 1657, Eairro.Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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contratado em que se verificarem incorreÇões ou defeitos decorrentes do fornecimento;
lV. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em tazáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

V. Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitaçáo

e

qualificaÇão exigidas na licitação.

Vl. O produto e as instalações físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas

as

exigências dos Orgãos Públicos competentes.

Vll. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;

Vlll. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de

Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
lX. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRtGAçÕEs DA coNTRATANTE
l. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitaÇão.
ll. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
fertos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei n" 8.666/93, pela Contratante
FRANCISCO IUAGNO SILVA DE OLIVEIRA,
MATRICULA 34.171-1 / EDNEY LOIOLA, MATRICULA 50,675.5.
lll. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
lV. Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
mero de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.
V. Efetuar o pagamento à CONTRÂTADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
Vl. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto guantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
Vll. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações
e condiçôes estabelecidas no Termo de ReÍerência;
Vlll. Notiíicar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

- -

CLÁUSULA NONA

DAS MULTAS, SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

E

RESCISÃO

CONTRATUAL

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 falta
cometida.

í

- advertência escrita: quando se tratar de infraçâo leve, a juízo da fiscalização, no caso
de descumprimento das obrigaÇões e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara, CEPr 65.916- 193, Bairro Juçara
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ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não carba a aplicação de sançáo mais grave;
2 - multas:
a) 0,03% (três cenlésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em razáo da inexecuÇão total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido,

para

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 %o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaÇões contratuais -, entrega inÍerior a 5O%o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificaçôes
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA
3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
V. DA RESCISÃO DO CONTRATO
Vl. A inexecuçáo total ou parcial do contralo enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8 666/93, de 21106193.
Vll. Constitui motivo para rescisáo do Contrato:
a) o não-cumprimento dê cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusâo dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à AdministraÇão;
e) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
f) o cometimento reiterado dê faltas na sua execuçáo, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de í 993;
g) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) a alteraÇão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prqudique a execução do Contrato;
j) razões dê interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

o
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k) a supressão, por parte da Administração, dos serviÇos, acarretando modificaçóes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de junho de 1993;
l) a suspensão de sua execução por ordem escrite da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçâo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaÇôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaÇões até que
seja normalizada a situação;
n) a não-liberação, por parte da Administração, de área, Iocal ou objeto para execuçáo de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuÇão do contrato.
p) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
q) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessâo ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.

CLAUSULA DECIMA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

L

O CONTRATADO é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos
órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação, omissão voluntária, ou
de negligência, imperícia ou imprudência pralicadas por seus empregados, profissionais ou
prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito de regresso.

ll.

A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviÇos, nos estritos termos do at1.. 14 da
Lei 8.078/90
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

l.

Acompanhar

e

fiscalizar

a

execuçáo

do contrato, bem como atestar nas notas

fiscais/faturas a eÍetiva execução do objeto desta licitação.

ll. O acompanhamento e a fiscalizaçáo dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei n" 8.666/93, pela Contratante
FRANCISCO MAGNO SILVA DE OLIVEIRA,
MATRICULA 34.171.'I / EDNEY LOIOLA, MATRICULA 50.675-5.
lll. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
lV. Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescriÇões das normas deste Termo de Referência estáo

- -
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sendo cumpridas pelo fabricante Para tal,

o

{

mesmo deverá garantir livre acesso às

dependências pertinentes da fábrica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊITICII OO CONTRATO
l. O futuro contrato que advir deste termo de referência, terá vigêncra de 12 (doze) meses, a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através
de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas altêraçôes
posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

l. Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvrdas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

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

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF/MF

CPF/IV]F
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO OE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DALÉI
8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome

Empresa)
por intermedio do seu

da

,

rnscrito

representante

no CNPJ/MF sob

legal

o(a)

no

S(a)
e do
, portador da Carteira de ldentidade no
CPF no
DECLARA, para fins do disposto no inc V do art. 27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de í993, 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 quatorze anos, na condição de aprendiz

(data)

(representante legal)

(ObservaÇão: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAçAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n"
105/2018-CPL, rcalizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA).

_

Representante Legal da Empresa
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