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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 122120í8.CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de EducaÇão.
PROCESSO ADMINISTRATIY O: 20.O0 1.2402120 I 8- SEMED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 24 de janeiro de 2019,
às 09h (nove horas). Caso ocorra ponto facultatrvo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefêrtura [\ilunicipal de lmpêratriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, torna público, para conhecimento
dos interessados. que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no í657, Bairro
Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no '10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 2212OO7, Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2OO2, alterada pela
Lei Complementa( 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 subsidiariamênte, no que
couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicávers à
espécie:
1. DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de SubestaÇôes de 112,5 Kva,
'13,8 Kv, 38O1220v instalada, conforme quantitativos descritos no anexo do termo e

I

especificaÇóes abaixo descritas:

'1.2 Fornecimento

e

instalação dos materiais relacionados

a

seguir que deveráo ser

certificados pelo INMETRO ou órgão similar:

su

BESTAÇÃO

1 1

2,5 KV A, í 3,8 KV, 380t 22OV I NSTALAOA

03 UNID - ALCA PRE-FORh/ CABO 1/0 AWG CA/CAA R=AD-201OE/DG01 KG .ARAME GALVANIZADO 12 AWG
16 UNID -ARRUELA QUADRADA 38X 38X3MM FURO 18MM

08 UNID - ABRACADEIRA NAYLON 250 X 3.sMM PRETA R=8066 STBRA
01 UNID - BUCHA ZAIVIAC 2''
25 MT - CABO COBRE NU COML 25MM
11 MT - CABO FLEXIVEL 1KV 3s.OOMM AZUL

32 MT - CABO FLEXIVEL 1KV 35-OOMM PRETO
01 uNrD - cAtxA DE MED AÇO BRAS 3 PORTAS 1500X 7OOX250 75_3OO
03 UNID. CHAVE FUSIVEL BASE C XS 13.8KV 1OO/3OOA DELMAR
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05 UNID . GRAMPO P/HASTE COBRE TERRA DUPLO 5/8 X 3/4 GTDU G
03 UNID - CONECTOR PRESSAO 35.00Í\iIM PF-35 SPLIT BOLT
03 UNID . CONECTOR TIPO CUNHA CDC - VI _AZB
03 UNID . CONECTOR TIPO CUNHA CADC-201 .70135 - 50/50 CARTUC
O,I UNID

. CABECOTE DE ALUMINIO 2'

01 UNID . CURVA GALVANIZADA 90 X 2' NBR 5624
01 UNID - WEG DISJ TRIF. DWP250 í 75A 400VCA 20KA R=14256836
03 UNID - ELO FUSIVEL 0,5.H
02 UNID. ELETRODUTO GALVANIZADO 3M X 2" C/LUVA
03 UNID. GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL
05 UNID - HASTE DE ATERRAÍV. OLIVO 2,40M X 5/8" R=H85824
03 UNID - ISOL. DE SUSPENSAO POLIMERICO 1sKV

03 UNID - TERMINAL TUBULAR DE ALUM FUND 02 FUROS 7O-sOMM C/PARF
03 UNID -TERMINALTUBULAR DE COBRE 02 FUROS 25MM S/PARAF R=TC
03 UNID . MANILHA SAPATILHA
04 UNID - PARAFUSO FRANCES 16X 45MM
02 UNID - PARAFUSO MAQUINA 16X3OOMM

08 UNID - PARAFUSO MÁOUINA 16X35OMM
O1 UNID - PARAFUSO MAQUINA 16X4OOMM

03 UNID - PARAFUSO OLHAL l6X4OOMM
03 UNID - PARA-RAIOS POLIMERICO BALESTRO 12KV lOKA

04 UNID . PORCA QUADRADA 16X24X13MM
02 UNID - SUPORTE P/TRAFO 49OM CANTONEIRA (COMPLETA)
08 UNID - PARAFUSO MÁQUINA,16X4OOMM

02 UNID - TIGRE ELETRODUTO SOLDAVEL 25MM X 3M
O1 UNID

-

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 112,sKVA 38OI22OV

02 UNID . TERMINAL A COMPRESSAO sOMM TM,5O-10
06 UNID . TERÍVINALA COMPRESSAO 7OÍUM TM.7O-10
O1 UNID . ADAPTADOR UNIDUT 4'' MEDIO

01 uNrD - cArxA DE tNSPEÇÃO ATERR. COM TAMPA 3OOX3oOMM
03 UNID - CADEADO 25MM

01 LT - TTNTA BRANCA (GAúO 3 6OOM|)
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06 SC - CIIVIENTO 50 KG
01 t\iIT . AREIA LAVADA P/ CONSTRUÇÁO

01 UNID - POSTE 11X3OO
03 UNID - CRUZETA 1,90 MT TIPO T
01 UNID - PROJETO DASUBESTAÇÃO
O1 UNID - MÃO DE OBRA

1.3. O valor global estimado de acordo com os preÇos praticados no mercado. para a
refenda prestaÇão dos serviços e de R$ 197.411,85 (cento e noventa e sete mil
quatrocentos e onze reeis e oitenta 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 art.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 no 10.520, de'17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complemenlar 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, além das demais disposiçôes legais aplicávers, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.

4. DA DorAÇÃO ORÇAMENTÁR|A

4.1. As despesas decorrentes desta licitaÇão correrão à conta das seguintes dotaçôes
orÇamentárias.

20.001.12.361.0043.2437
Manutenção e Desenv. das Atv. e Proj. Pedagógrco
SEMED
20.001.'12.361.0043.2132 - Mauntenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
Fonte do recurso: 001 - Recurso do Tesouro Municrpal
Ficha: 2772 e 1337

-

5. OA PART|C|PAÇÃO
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5.1. Poderáo participar deste pregão os interessâdos que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos.
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificaçáo das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:

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

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o inícto do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da AdministraÇão Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios
5 2.5. 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 cartóno, 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 razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por açóes. acompanhado de documentos de eleições de seus
adm inistradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPp
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'.Ç-P6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envêlopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
perte do processo licitatório, por qualquer processo dê cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados semprê 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
6.1

.

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

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

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio,

que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

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

7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

. Por força da Lei Complemenlar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11 .488107 , as
ftIicroempresas - 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:
7 .1

a) as licitantes que se enquadrem na condição de Í\/E, EPP ou COOP e que
eventualmente possuam alguma restriçáo no tocante à documentação relativa á
regularrdade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informação expressamente na
declaraçâo prevista no item 7.1.3;

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 fiscal e trabalhista apresentem alguma restrição. bem
como alguma espécie de documento que vênha comprovar sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

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

7.2. PaÍa efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate. proceder-se-á do
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro luçara, Bairro juçara lmperatriz/MA
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seguinte modo:

a)

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

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

c)

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

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 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 [\/E, EPP ou COOP

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 PreÍeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 12212O18-CPL
Rua Urbano Santos, í 657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.916-193
Envelope í - 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 demais por pessoa luridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações 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, coníorme Anexo l, e respectivo preÇo por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarasmos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a virgula na descriÇão dos valores. Em
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caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, sêrá considerado este último.
b.1) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabetecidas na Proposta de Preços e Termo de
Rêferencia (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.

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

E)

í) 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 rndispensáveis à perfeita execução do objeto deste termo de reíerência,1á deduzidos
os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

9. DAACETÍAÇÃO

rÁCrm

9.1 . Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestaÇão do serviço;
b) compreender todas as despesas, tars como: custos diretos e indiretos, kibutos 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.

9.3.

A

prestação dos serviços será imediata após

o

recebimento

Execução/Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação

9.3.1

-

da

"Ordem de

SEMED.

A entrega dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e

local

estabelecidos na "Ordem de Serviços".

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retiÍicaçÕes de
preços, alteraÇôes ou alternativas nas condiçóes/especríicaçôes estipuladas. Não serão
consideradas as propostas que contenh am entrelinhas. emend AS rasuras ou borrões
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados seráo considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer tÍtulo.

9.6. O não atendimento de qualquer exigêncaa ou condiçáo 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 tguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HABILITAçAO
10.1 . A documentação de habilitaçáo 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" 12212018-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65 916-'193
Envelope 2 - DocUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais 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
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores. inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b.1) os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaçâo respectiva;
b 2) inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e
b.3) decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido pelo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas (CNPJ);

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, Bairro.luçara lmperatriz/MA
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Dívida Ativa e Previdenciária):

e) prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçóes Estaduais e Dívida Ativa);

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

g) prova de regularidade relativa ao FGTS,

representada pelo CRF
pela
Econômica
Federal,
Regularidade do FGTS, emitido
Caixa

-

Certiíicado de

h) 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;

i) BalanÇo Patrimonial e demonstraçóes contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇão financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
i.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comêrcial
i.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
i.2.1 ) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (sociedade anônima).
- publicados em Diário Oíicial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
i.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocôpia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstraçôes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
i.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.
i.2.4) o balanço patnmonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

j)

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

k) Comprovante de aptidão para desempenho de atjvidade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitaçáo, através da apresentaÇão
Rua Urbano Santos ns 1657, Bairro juçara, Bairro .,uçara lmperatriz/MA
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de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

l) 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 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de '14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital

m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Se o licitante íor à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz, ou;

í0.3

-

í0.3.í-

Se o licitante for à 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 que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licrtante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo epresentar, nêstê caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização;

í0.3.2- 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;

- As certidões e

documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente
produziram efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgào

10.4

emissor;

0.5 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na
inabilitação do licitante.
í

í1. DO PROCEDIMENTO

í1.í.

No dia, hora e local designados neste rnstrumento, 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).

íí.í.1.

O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelece( pêzo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

í1.2. 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 í5 (quinzê) minutos antes do referido horário.

11.3. Após

a

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

í1.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do

item

anterior, o autor da oferta de Írrlenor Preço e os das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.

íí.4.í.

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferada a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.

-

Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos.
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilizaÇáo de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, sem prejuízo das penas
legais aplicáveis em cada caso.
í'l .4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.
11.4.2

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 classificação dos
licitantes remanescentes.

1í.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preÇos nas
condiçóes 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
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condtQão todos
participarão da etapa de lances verbais).
1í.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutênção do último preço apresentado pelo licitante, para eÍeito de
ordenação das propostas.

.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes. será veriíicada
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estima do para
1'l

a
a

contratação.

íí.8. O

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

'lí.8.í. A

apresentação de novas propostas na íorma do item 11.4 nào prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

1í.8.2. Encerrada a etapa competitrva relativa ao primeiro item. quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
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1í.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 habiliteÇão da proponente cuja proposta tenha sido classiftcada
em primeiro lugar.
11.'10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugat e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condiÇões fixadas neste edital.

. Nas situaçóes previstas nos subitens 11 .7 ,

e

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

.í

1

11

.8

11

.

í1.í2. 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 adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o ob.leto do certame.

í1.í3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os

envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitaçáo". 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 Sessáo 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 Lote, em consonância com o que estabelece

a legislação pertinente.

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

2.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classrficada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
í

condiçóes deste edital, apresente o MENOR PREçO POR LOTE.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiftcadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demals licitantes presentes, através de sorteio.
na forma do disposto no § 20 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.

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 prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
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podendo .iuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresêntar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurade vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessáo 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.

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

os prazos

legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
'13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do obleto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

í4. DA CONTRATAçÂO
'14. 'l

. As obrigações decorrentes da presente licitação serão forma zadas por instrumento
específico escrito de contrato/nota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para Íazélo.

14.2. Na assinatura do contratoinota de empenho será exigida

a comprovação das
condiÇões de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
15. DAS ESPECTFTCAÇOES DA PRESTAÇÃO DOS SERVTÇOS
'15.1. A execução dos serviços será imediata

de acordo com o recebimento da "Ordem de
Serviço" emitida pela Secretaria t\tlunicipal de Educação - SEMED.
15.2. A execução dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades
estabelecidos na "Ordem de Serviços".

e

local

15.3 lnstalação de subestaÇão simpliÍicada de energia elétrica, de baixa tensão, potencra
1 12,5 kVA, conforme especificação dos materiais descritos e providencias para ligação
definitiva de energia juntos a concessionária local (CEMAR).
15.4 A empresa vencedora deverá fornecer e instalar os equrpamentos, viabilizando e
fornecendo todo o material necessário para sua ligação e pleno funcionamento de acordo
com as exigências da concessionária local (CEMAR) e normas técnicas estabelecidas pela
ANEEL.
15.5 A entrega de todo material, a respectiva instalação e a ligação definitiva de energia
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junto à concessionária local (CEMAR), deverá ser nos locais designados na Ordem de
Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
15.6 O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
15.7. Atender as demais condiÇões previstas no Anexo I do Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇOES OA CONTRATADA
16.1.1. Pagartodas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de
obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contrataÇáo.
.2. Respeita t o prazo estipulado para a entrega do ob1eto;
16.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto contratado em que se venficarem incorreÇões ou defeitos decorrentes do
fornecimento;
16.í.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
16.

1

sujeita;
16.1.5 O produto e as instalaçóes físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.

í6.1.6. Ivlanter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas reíeridas
condições;
16.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto deste Edital, respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e preluízos 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;

í7. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE
.2.1. PrcslaÍ as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solcitados pela CONTRATADA.
17.2.2. Fiscalizar, por meio de um Fiscal titular ou substituto, a fiel observância das
disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as defrciências porventura existentes
e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das
17

irregularidades apontadas.
17.2.3. Realizar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados
à sua disposição pela CONTRATADA, com a finalidade de verificar as condições de
conservação, manutenÇão e limpeza.
17.2.4. Realizar diariamente o controle da efetiva prestação do serviço por meio de servidor
responsável no setor de transporte para fins de aceite do serviço e de pagamento.

à

17.2.5. Comunicar oficialmente
CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.
17.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com este Termo
de Referência e/ou com o Contrato a ser celebrado.
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18. DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento à CoNTRATADA será efetuada em ate 30 dias através de transferência
bancaria pela Secretaria tVlunicipal 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 ao RECEITA FEDERAL, FGTS, CND do Estado e Municípto,

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
19. PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
1

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 náo caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos Serviços com atraso,
decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
multa ou pela rescisão, em razào da inêxecução 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 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 obrigaçôes contratuais -, entrega inferior a 50%
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao pÍazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços íorem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposla da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puniçáo ou até que seja promovrda
a sua reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prquízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20. DA RESCTSÃO OO COtrRlrO
20.1. A inexecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.
20.2. Constitui motivo para rescisão do Contratoi
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a) o nâo-cumprimento de cláusulas contratuais, especiíicaÇões e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contrátuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidede da conclusão dos
serviços ou fornecamênto nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaÇão à Administração;
d) desatendrmento das determinações regulares da autoridade designada para

o

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execuÇão do Contrato;
i) razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 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 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
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
seja normalizada a situaÇáo;
m) a nãoJiberação, por parte da Administração, 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 Íortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no incrso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subconÍatação 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, cisâo
ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.

21. DO CRITERIO DE REAJUSTE

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não

sofrerão recomposição de preços.
21 .2 - Pata 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.

22. DO PRÁZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

22.1 - O futuro contrato que advir vigorará por 12 ldozel, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.
Coníorme disposiçôes do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressóes 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.

23. DA SUBCONTRATAÇÂO
23.1 - Não é permitida a subcontratação total ou parcral para a execução do contrato
24. DAS DTSPOSTÇOES GERATS

24.1. Apos a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) ad.ludicará o objeto licitado.
que posterrormente será submetido à homologâção da autoridade superior.
24.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
24.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressÕes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art.65, §'ío, da Lei n"
8.666/93.
24.4. A Prefellura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
24.5. Alé 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou 1urídica poderá sollcttar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.
24.6. Os recurso e contrarrazóes de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissáo Permanente de Licitação CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá
sobrê a pertinência.

24.7. Decaiá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após Julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
Rua Urbano Santos nq 1657, Bairro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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24.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respêctivas
exigências e condições.

24.9. 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.
24.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
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 Íiram os direitos dos
demais licitantes.
24.11. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre rnterpretadas em favor da
ampüação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
AdministraÇão, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

24.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redaÇão deste
instrumento convocatório.
24.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá íazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

24.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vrsta franqueada aos interessados na licitação.
24.15. As decrsões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,

serão publcados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

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

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

24.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br. ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação l\/unicipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
F azenda e Gestão OrÇamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Barrro JuÇara, lmperatriz/MA, estando disponível para
atendimento em dias úters, das 08h às 18h.
lmperatriz (MA). 07 de laneiro de 2019
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ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

dê 2019

Prezados Senhores,

(empresa),

Rua_,

no

_,

com sede na cidade

_,
inscrita no CNPJ/MF sob o número_,
de

na

portador do CPF no
e
RG
abaixo assinado, propõe a Secretaria Municipal de Educação, os
preços infra discriminados, para Contratação de empresa especializada para Íornecimento
de Subestaçôes de 1í2,5 Kva, í3,8 Kv, 380/220v instalada, ob.leto do PREGÃO
PRESENCIAL no 1221201 9-CPL.
nestê ato representada por

no_,

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura.
b) A execução dos serviços será imediata de acordo com o recebimento da ''Ordem

de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Educação

c) Preço Total por extenso R$

-

SEMED.

)

Nome, Assrnatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos ne 1657, Bâirro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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E§TADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUMCIPAL DÊ IMPERÂTRIZ
SECRETARH MUNICIPAI, DE, EDUCAÇÃO
TERMO DT, REFERÊNCIA INTEGRANTE DO EDITAL PARA I,ICITAÇÃO PARA
AeuISrÇÃo DE StiBESTAÇÕBs on lrzs KvA, l3,s Kv,38o/22ov INSTALADA
I _ JUSTIFICATIVA
I I Necessidade de aumento de carga elétrica e ligação definitiva de energia para atender as
dependências das unidades da Rede Pública Municipal de Ensinq de acordo com as noÍÍnas tecnicas da
ABNT * Associação Brasileira de Normas Tecnicas e dentro dos parâmetros de higiene, seguranÇa e
conforto, proporcionando com isso, condições excelentes para o bom e coÍTeto andamento das suas
atividades.

_ OBJETO -ContÍatação de empresa especializadâ para fornecimento de Subestações de 112,5 Kva" 13,8 Kv,
ú0122ov instalada" conforme quantitativos descritos no anexo I deste termo e especificações abaixo

2

,

_ !

-descritas a ser instaladas nas seguinte escolas:
I. ESCOLAMUNICIPALDARCYRIBEIRO; 2. ESCOLA MLTNICIPAI JURÂCY CONCEIÇAO;
3 ESCOLA MLNICIPAL CASTRO ALVES I;
4. PROINFÂNCIA DOM AFONSO FELIPE GREGORY;
5 PROINFÂNCIA VILA MARIANA.
2.2 Fornecimento e instalação dos materiais relacionados a seguir que deverão ser certificados pelo
INMETRO ou órgão similar:
suBEsrAÇÃo 112§ KvA, l3,E KV,3t0/220V INSTÀLADA
03 TINID - ALCA PRE-FORM. CABO l/0 AWG CA/CAA R=AD-20I0E/DGOI KG. ARAME GALVANZADO 12 AWG
16 t NID - ARRUELA QUADRADA 38X 38X3MM FURO ISMM
08 UNID - ABRACADEIRA NAYLON 250 X 3,5MM PRETA R:8066 SIBRA
01 TINID - BUCHA ZAMAC 2"
25 MT - CABO COBRE NU COML25MM
.
MT. CABO FLEXTVEL lKV 35.OOMM AZUL
- 2 MT - CABO FLEXTVEL lKV 3s,OOMMPRETO
Yr urqn - cADü DE MED AÇo BRAS 3 poRTAs r5o0x 700x250 7s-300
03 L'NID - CHAVE FUSWEL BASE C XS 13.8KV IOO/3OOA DELMAR
05 LTNID . GRAMPO P/HASTE COBRE TERRA DUPLO 518 )(3I4 GTDU G
03 UNID - CONECTORPRESSAO 35.OOMMPF-35 SPLTT BOLT
03 I.]NID - CONECTOR TIPO CT]NHA CDC - VI _ AZB
03 TINID - CONECTOR TIPO CTINHA CADC.2O I - 70135 - 5Oi5O CARTUC
OI LNID - CABECOTE DE ALT'MIMO 2'
OI UNID . CURVA GAIVANZADA 90 X 2" NBR 5624
OI UNID . WEG DISJ. TRIF. DWP25O I75A 4OOVCA 2OKA R:I4256836
03 L]NID. ELO FUSTYEL 0,5-H
02 T]NID. ELETRODUTO GALVANIZADO 3MX2" C/LWA
O] LINID. GANCHO DE SUSPENSAO OI}IAL
05 LTNID - HASTE DE ATERRAM. OLIVO 2,40M X 5/8'R=
5824
O] TII{ID.ISOL. DE SUSPENSAO POLIMERICO I5KV
03 LINID . TERMINAL TUBULAR DE ALIJM FUND 02 FI,-IRO 7O-5OMM C/P
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
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03 TINID. TERMINAL TI.]BLTLARDE COBRE 02 FI.JROS 25MM S/PAIL{IT
03 IJNID - MANILHA SAPATILHA
04 UNID - PARÂFUSO FRANCES I6X 45MM
02 uNrD - PARÂr,USO lvrÁQUnta l6x30oMM
08 I.INID. PARAFUSO MAQTJINA I6X35OMM

OI TINID - PAIIAIUSO MAQUINA I6X4OOMM
03 LNID. PARAFI'SO OLHAL I6X,+OOMM
03 T]NID - PARA-RAIOS POLIMERICO BALESTRO 12KV 1OKA
04 LiNrD - poRCA QUADRADA lóX24Xl3MM
02 LrNrD - SUPORTE P/TRAFO 490M CANTONETRA (COMPLETA)
08 LrNID - pARAFUSo uÁqunvl l6x400MM
02 LTNID. TIGRE ELETRODLTTO SOLDAVEL 25MM X 3M
0 l LrNID - TRANsFoRMADoR rn rÁslco r 3.8 l l2,5KvA 3 gotz2ov
02 T]NID. TERMINAL A COMPRESSAO 5OMM TM-5o-IO
06 I.INID . TERMINAL A COMPRESSAO TOMM TM-70-10
OI TINID - ADAPTADOR LINIDUT 4" MEDIO
I T,II{ID. CAXA DE INSPEÇÃO ATERR. COM TAMPA 3OOX3OOMM
-13 uND - CADEAD0 25MM
0l LT - TINTA BRq.Ncn (cALÃo 3.60oMt)
06 SC - CIMENTO 50 KG
or MT - ARErA LAvADe rr coNsrnuçÃo
OI TINID.POSTE IlX3OO
03 UNID - CRUZETA 1 90 MT TIPO T
ol LNrD - PROJETO DA SUBESTAÇÃO
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3. VALORES ESTIMADOS
3.1 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a prestação de
serviços é de R$ 197.41 I,tS (cento e noventa c sete mil, qustrocentos e onze reais e oitenta e cinco
centavos).
1.2 Os valores unitários de cada item foram estimados através de pesqúsa de preços no mercado local,
sendo utilizados no minimo três orçamentos diferentes.

\-.

I _MODALIDADE f, TIPO DE LICITAÇAO,'
t.l - Modalidade de Licitação
Os serviços a serem adqúridos se enquadram no conceito de "sewiços comun§' estabelecido no art 1",
paúgrafo único, daL. 10.520102, considerando que suas especifica@s são padronizad4 razão pela qual
deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art. 3o, do Anexo I do Dec. 3.555/00.
4.2 - Tipo de Liciteção
Será adotado na licita$o o critério dejulgamento com base no tipo menor preço unitário poÍ lote.
_ PARTICIPAÇÂO Df, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Mcroempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), consoante aÍt. 3'da l,€i Complementar n.' 12312006, e que não estiver sujeito a
quaisquer dos impedimentos do § 4' deste artigo, caso teúa interesse em usufruir do tratamento
previsto nos üts. 42 a 49 da lei citad4 deverá comprov tal atributo mediante a apresentação de

5

documentação comprobatória;

5.2 Para o processo em questão deverá ser respeitado o art.
administração direta e indireta, autarquia e firndacional,

7 que nas

contratâçõ€s públicas da
estâdual e
cipal, deverá ser
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para microempresas e empresas de

concedido tratamento diferencial e
onal, a
objetivando a promoção e o
o incentivo à inovação tecnológica
ampliação da eficiência das políticas
5.3 Para os itens com preço de referência cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil), somen
poderão participÍr empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termo do
art. 3", incisos I e II, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como
micÍoempresas e empresas de pequeno porte.
5.4 Em conformidade com o § t", artigo 43 daLei 1211200,6, havendo alguma restrição na comprovaçào
da regularidade fiscal e trabalhist4 será íssegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicia.l
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a criterio da administração pública, paxa regularização da documentação, para pagamento
ou parcelamento do debito e para emissão de eventuais c€rtidões negêtivâs ou positivas com efeito de
certidão negativa.

-

DAS ESPf,CIFICAÇOES DA PRISTAÇÃO IX)S §ERVIÇOS.
A execução dos serviços será imedida de acordo com o recebimento da "Ordem de Serviço"
emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
6 2. A execução dos serviços seá feita de forma parc.elada, nas quantidades e local estabelecidos na
"Ordem de Serviçoí'.
6.-3 Instalação de subestação simplificada de energia eletric4 de baixa tensão, potencia 112,5 kVA,
conÍbrme especificação dos materiais descritos e proüdencias para ligação definitiva de energia juntos a
concessionária local (CEMAR)
6.4 A empresa vencedora deverá fornecer e instalar os eqúpamentos, viabilizando e fomecendo todo o
material necessiírio para sua ligação e pleno funcionâmento de acordo com as exigências da
concessionária local (CEMAR) e normas técnicas estabelecidas pela ANEEL.
6.5 A entregâ de todo material, a respectiva instalação e a lipção definitiva de energia junto à
concessionária local (CEMAR), deveni ser nos locais designados na Ordem de Serviços emitida pela
Secretaria Municipal de Educação.
ó.ó O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
6.7. Atender as demais condições prwistas no Anexo I deste Termo de Referência.

-

. PAGAMI,NTO

Yt

O pogu."nto à CONTRATADA será efetuada em até 30 dias através de transferência bancaria pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentiíria (SEPFAZGO) ou por outro setor
especifico da Prefeitura Municipal de Imperariz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setoÍ competente, bem como as certidões de regularidade junto ao RECEITA FEDERAI,,
FGTS, CND do Estado e Municipio, Certidão Negativa de Débitos Trúalhistas.

- CRITÚRIO DE REAJU§TE ,
Os preços unitários pelo qual seú contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
8.2 - Para Íestabelecer a relação que as partes pacüaram inicialmente entr€ os encargos do contratado e
a retribuição da Administração para a justa reÍnuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n,' 8.66ó193
S

8l -

- SUBCoNTRATAÇÃO 9.1 - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução
e
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43L,
IO. DAS RESPONSABILIDADf,,S f, DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES
l0.l Caberá à CONTRATADA: -l0.l . l. Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obr4 garanü
e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
10. L2. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto,
10.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pâÍte, o obj eto
contratado em que se verificarem incorrcções or dcfeiros decorrtntcs do fornecimcnto;

1.4. Responder integralmente por perdas e danos que üer a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razÁo de ação ou omissão, dolosa ou culpos4 sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras comina@s contratuais ou legais a que estiver sujeita;
10.1.5 O produto e as instalações fisicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as exigências
dos Orgãos Públicos competentes.
10.1.6. Manter as condições de habilitação e qualificação er.igdas durante toda a vigência do Contratoinformando à CONTRATANTI a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
' 0.1.7 . Responsabilizar-se pelo fornecimento do produtq objeto do Termo de Referência, respondendo
-rvil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejúzos que, por dolo ou culpa suq de seus
empregados, prepostos, ou terceiros no exeÍcicio de suas atiúdades, üer a, direta ou indiretamente,
causaÍ ou provocar à CONTRÂTANTf, e a terceiros;
10.2. Caberá à CONTRATAIITE:
10.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA
10.2.2. Fiscalizar, por meio de um Fiscal titular ou substinirtq a fiel observâncin das disposições do
Contrato, regisfando as ocorrências e as deficiências porverura existentes e encaminhando cópia
imediatamente à CONTRATADA, para a pronta coneção das irregularidades apontadas.
10.2.3. Realizar, diariamente ou quando julgar necessririo, inspeção nos veiculos colocados à sua
disposição pela CONTRATADd com a frnalidade de verificar as condições de conservação,
manutenção e limpeza.
10.2.4. Realizar diariamente o controle da efetiva prestação do serviço por meio de servidor responsável
no setor de transporte para fins de aceite do serviço e de pagamento.
10.2.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
10.

-

\J

contrato.

v

.0.2.ó Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executâdos ern desacordo com

este Termo de Referência

e/ou com o Contrato a ser celebrado.

IT-PENALIDADES

-

total ou parcial deste instmmento, a CONTRATAIITE podená, garantida a previa
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes san@s, segundo a graüdade da falta cometida:
- adveíência escrita: quando se tratar de infi'ação leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, aind4 no caso de
outras ocorrências que possam acarretar prqiúzos à CONTRATAI§TE, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
II - multas:
a) 0,03% (bà cenüsinos por cenÍo) por dia sóre o valor dos Serviços com atraso, decorridos 30
ltrinta) dias de atraso o CONTRATANTE podera decidir pela continuidade da multa ou pela rescisãn,
em razÃo da inexecução total.
do, p ara ocorrências de atrasos
b) 0,06% (seis centesiruts por ceto) por dia sobre o valor do fato
s
ea§
em qualquer outro prazo preüsto neste instrumento, não abrangtdo p
I 1.1 Pela inexecução

I
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c) 5 % (cinco por cenío) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenç
qualificação
habilitação
e
exigidas
no
insfrumento
condições de
convocatório.
d) 20 % (inle por cenn) sobre o valor do contrato, nas hiÉteses de recusa na assinatura do contrat
rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando'se quando houver reiterad
descumprimento de obrigações contrabais -, entrega. inferior a 50% (ctr.qnefia por cento) do contratado,
atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os sewiços forem prestados
lora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

III -

suspensão temporária

de participaÍ em liciação e impedimento de contratar com

a

Administração, pelo prazo não zuperior a 2 (dois) anos;
[V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquÍrnto
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 prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior

\_,t. DA Rf,SCISÂO DO CONTRATO -.
12.1. A inexecuÇão total ou parcial do contrato enseja a zua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de2110619312.2. Constitui moúvo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento.
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fomecimento nos
prazos estipulados;
c) a paralisação do fomecimento, sêm justa causa e prévia comunicação à Administração,
d) o desatendimento das determina@es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superioÍes;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo
67 daLei no. 8.66ó, de 21 dejunho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência ciül;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado,

h) a alteração social ou a modificação da Íinalidade ou da estrutuÍa da empresa que prejudique

-,

a

:xecução do Contrato;
1 razões de interesse público, de alta relevância e ÍImplo coúecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, poÍ parte da Administraçãq dos serviços, acarretando modificações do va.lor inicial do
Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da
no. 8.66ó, de 2l dejunho
de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, poÍ prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perfuóâção da ordem intema ou gueÍÍa, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazq independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizaçôes e outras previstas, assegurado ao contratadq nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumpÍimento das órigações assumidas ate que seja normalizada a situação;
l) o atraso supeÍior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela Administração decorrentes dos
serviços ou parcelas destes, já rec€bidos ou executados, salvo em casc de calamidade pública, grave
pertuÍbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o reito de
pela suspensão do

l*i
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cumprimento de suas obrigaçôês até que seja normalizada a situaÉo;
m) a não-liberação, por parte da Adminisraçãq de área, local or objao para execução de serviço, nos
prazos contratuais, bern como das fontes de materiais naturais especificadas nos projaos;
n) a ocorrência de caso fornrito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu
o
coütrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27, *m prejüzo das sanções penais cabíveis
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeo, a associação do contratado com outrem, a cessão
transferência, total ou parcial da posição contratual, bern como a fusão, cisão ou incorporação, que
implique violação da Lei de Licita@es ou prejudique a regular execução do contÍato.

- VIGÊNCIA Ix) CONTRATO 13.1 - O futuro contrato que advir deste termo de referêncig

13

:-

ügorani por 12 (doze) meses, a contar de
sua assinaurr4 podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.
Conforme disposições do art.57 daLd n" 8.666193 e suâs alterações posteriores, com redação dada pela
Lei n' 9.648/98. Havendo necessidade o conEato podeé sofrer acréscimos e supressões de até 25Vo
rinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prelisto no artigo 65, §1", da
Lei Federal n" 8.66ó193.
DISPOSIÇÕf,S GERÂIS
l4.l - O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ -MA poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente deüdamente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, do que dará c.iência aos licitantes mediante publicacã,o na Imprensa Oficial
(arts 49 e 59 da Lei n" 8 666/93)
14.2 - A autoridade competente para homologaÍ, anular ou revogar a presente Licitação é o Senhor
Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
14.3 - Após a homologação da licitação, o licitante
cedor será convocado para assinatura do contrato
14 - DAS
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dc novembro de 2018

Silva de Oliveira

nx Financeiro
APROVA

da Lei

Em

Josen

Secretár
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TABELA DE pREços - ANExo I Ao rERMo DE

nrrtnÊxcta

Secrctrrlr Munlclprl rlc Educrçlo
Rerponrôvcl: Jorenlldo Josê Ferrelra

h

Produto
SUBESTÀÇ Ão t tr,s

rv.l,

LIND,

Vqlor Unitário

Soma

Quoat,

13,t Kv,380/220v INSTÀLADA, coNFoRME

E§PECIrICÂDO ABAD(O:
03 TNTD

-

AI'A

OI KC - ARAME

L itD.
Ot INID.
16

PRE"FORM. CABO VO AWG CÁ/CAA R=AD'2OIOF/DG-

GALVANZADO

12

AWC

ARRUEIÀ QUADRADA 3EX 3tX3MM l.'r,B.O lEMM
ABRACADEIRÁ NAYLON 250 X 3,5MM PRI;TA R=8066 SIBfu\

01

I,NID. BUCIIA ZAMAC 2"

25

MT - CABO COBRE NU COML 25MM

I MT . CABO FLD(IVEL IKV
32 MT - CABO FLEXTVEL IKV
I

3s.OOMM AZUL
35,OOMM PRETO

I UNID - CAD(A DE IíED AçO BRAS 3 PORTAS r 500X 700X250 ?5-300
03 UNID. CHAVE FU§ÍVEL BASE C XS I3.EKV IOO,SOOA DELMAR
05 I^NID - GRAMPO P/IIASTE COBRE TERRA IIJPLO 5/E X 3/4 GTDTJ G
0

03 TJNID .
03

CINECTOR PRESSAO

3

5,OOMM PF.35 SPLTT BOLT

I

UNID. CONECTOR TIPO CUNHA CDC . \'] - AZB

UNID - CONECTOR TIPO CtrNIIr\ CADC.2Ol - 70/35 - 50/50 CARTUC
I UNID . CABECOTF, DE AIIJMINIO 2'
O I TNID . CURVA CAI,VANIZADA 90 X 2' NBR 5624
0l r.NtD. wEo DISJ. 'rRtF. DWP250 I75A 400VCA 20KÁ R=14256E36
03

03

LNID.

02

I]NID . ELETRODUTO OALVANIZADO 3M X 2" CIL] r' A

03

UNID . CANCHO DE SUSPENSAO OLHÁL

5 TJNID

1

EI,O FUSÍVELO,s.H

- l I,ASTE DE ATERRÁM oLIVO 2,40M X 5/8' R. FIB5824

UNID - ISOL DE SUSPENSAO I',O[Ã.ÍERIC(I l5KV
03 TJNID. TERMINAL IUBUT.A.R DE ALLA,{ FLND 02 R,IRO§ 7O.5OMM C/PARF
03 LINID . TERMINAL TTJBULAR DE COBRE 02 FUROS 25MM S/PARAF R=TC
03 LNTD . MANILHA SAPÁTILHA
04

INID.

02

LNÍD - pARAFUso MÁeLTNA l6xto0MM

Rr'

39.482,3-/

R$

_i

l9?.411,85

z

o (J'r
! ü

0l LNID. PARÁzuSO MAQUÍNA r6x400tvlÀ,Í
03 Ll.itD - p.Altr\zuso oLHÁI. 16x400\{M
03

I]NI)

PARAzuSO FRANCES IóX 45MM

Ot LN§ID. PARAFUSO MÁQI,'INÀ I6X35OMM

I

§

uN-lD - PAR{-[{A.IO6 POLI\,íIIRICO BAl.lls I R()

t

zK|

l

oKA

mi

!
l

ô'
o

04

LNtD- PORCA QUADR-AD.\

02

tNID

I6X24XI,IMI\I

(
\

- SUPOR]E P/TRÁIO 490M CANTONITIRA (COMPLETA)

UNID - PARAFUSO MÁQLINA I6X4OOMM
02 UNID. TICRE ELT'IRODUTO SOLDA\EL 25MM X 3M
OT

OI

INID - TRANSFORMAMR TRIFÁSICO I3,8 I I2,5KVA

]80/220V

I,NID. TERMINAL A COMPRESSAO 5OMM TM.5O.IO
06 I,NÍD. TERMINAI- A COMPRESSÂO TOMM TM.7O- IO
OI TJNÍD - ADAPTADOR LNIDJT 4' MEDIO

02

OI LINID.
O]

CAX«

DE INSPEçÃO ATERR, COM TAMPA 3OOX3OOMM

LNID. CADEÀDO 25MM

OI LT . TINTA BRANCA (OALÃO 3,6OOMI)
06 SC . CIMENIO 50 KG

t Mr - AREIA LAVÂDÁ
0t tJNtD. PosTE 11x300
o

03 TJNID.

P/

CONSTRUçÁO

CRUZETA I,90 MT TIPO T

OI UNID. PROJETO DA §UBESTAÇÂO
OI

IJNID. MÃO DE OBRA

R§

VALOR TOTAL

197.411,85

0bs

b

§olicitação dc autoúaçâo para realizagão de Licitaçâo para aqursição Subestaçâo I 12,5 Kva, I 3,8 Kv, 380/220v instalada,
desúnada a supru as necessidades de energia elétrica de EscolaíCreches da Rede Pública MuniÇipal d€ Ensino
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ESTADO DO MARANIIAO

PREFEITI-]RA MT]NICIPAI, DIi I ]!IPIIRATITI Z
COMISSAO PERNIANENTF], I)E LI(]ITA(]4()

,15+

CPL

PREGÃO PRESENCIAL NO 12212O18-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de 201 9

de

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" 12212018-CPL,

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o no
pela presente informar a Vs
vem
_,
e do
Sas. que o Sr.
, portador do RG no _
para
CPF no
representar nossa empresa na Licitação
, e designado
acima reíerida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações. receber notiÍicação. tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes. recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar.
formular lances verbais, enfim. praticar todos os atos inerentes ao certame.

com sede na rua

Atenciosamente,

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

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro iuçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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PREGAO PRESENCIAL NO'I22I2O'18-CPL

ANEXO

il

(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N"

/2019 - SEIVIED

CONTRATAçAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE SUBESTAÇOeS Oe 112,5 KVA, í3,S KV
380/220V INSTALADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O IIIIUI,IICíPIO DE IMPERATRIZ

EAEMPRESA

,NA

FORMAABAIXO.

Ao(s)
dias do mês de _
do ano de 2018, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001- í 6, localizada na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretaria ltilunicipal de Educação,
brasileiro(a), agente polítrco, portador do RG no
SSP/MA e do CPF/MF no
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e. do outro lado, a
empresa
CNPJ/MF n.o _,
estabelecida na
pelo,
portador
neste
ato,
representada
do RG no
Sr
,

edocPF/MFno-,doraVantedenominadaSimplesmentede

CONTRATADA, têndo em vista o que consta no Processo no 20.01.0093/2018 - SEMED
e proposta apresentada, quê passam a integrar este instrumenlo, independentemente de
transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas
e condrções seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l. O Objeto deste contrato é Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Subestações de 112,5 Kva, í3,8 Kv, 38O1220v instalada, com motivaÇão no processo
administrativo n' 20.01 .2402120 í I - SEMED e em conformidade com o Pregão Presencial no
12212018-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 2'1 de junho de '1993 e suas
alteraçóes.
CLÁUSULA SEGUNDA - 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.
Rua Urbano Santos nq 1657, Bairro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA
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ll. Respeitar o prazo estipulado para a entrêga do objeto;
lll. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o obieto
contratado em que se verificarem incorreçóes ou defeitos decorrentes do fornecimento;
lV Responder integralmente por perdas ê danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legars a que estiver sujeita;
físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.

V O produto e as instalações

Vl. Manter as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualguer alteração nas referidas
condições;
Vll. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto deste Edital, respondendo civil
e criminalmente por todos os danos, perdas e preluízos 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;

cLÁusuLA TERcETRA - DAs oBRrcAÇôes ol coNTRATANTE
l. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham

a ser
pela
solicitados
CONTRATADA.
ll. Fiscalizar, por meio de um Fiscal titular ou substituto, a fiel observância das disposiÇões
do Contrato, registrando as ocorrências as deficiências porventura existentes e
pronta correçáo das
encaminhando cópia imediatamente
CONTRATADA, para
irregularidades apontadas.
lll. Realizar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à
sua disposição pela CONTRATADA, com a finalidade de verificar as condições de
conservação, manutenção e limpeza.
lV. Realizar diariamente o controle da efetiva prestação do serviço por meio de servidor
responsável no setor de transporte para fins de aceite do serviço e de pagamento.
V. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verifrcadas no cumprimento do
contrato.
Vl. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com este Termo dê
Referência e/ou com o Contrato a ser celebrado.

à

CLAUSULA QUARTA

-

e

a

DAS ESPECIFICAçÕES DA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS

l. A execução dos serviços será imediata de acordo com o recebimento da "Ordem de
Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Educação

-

SEMED.

ll. A execuçáo dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e

local

estabelecidos na "Ordem de ServiÇos".

lll.

lnstalação de subestação simplificada de energia elétrica, de baixa tensão, potencia
112,5 kVA, conforme especificação dos materiais descritos e providencias para ligaçáo
definitrva de energia juntos a concessionária local (CEMAR).
lV A empresa vencedora deverá fornecer e instalar os equipamentos, viabilizando e
fornecendo todo o material necessário para sua ligaçáo e pleno funcionamento de acordo
Rua Urbano Santos nq 1657, Bairro Juçara, Eairro Juçara lmperatriz/MA
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com as exigências da concessionária local (CEMAR) e normas técnicas estabelecidas pela
ANEEL.

V A entrega de todo material, a respectiva instalaÇão e a ligação deÍinitiva de energia.iunto à
concessionária local (CEMAR), deverá ser nos locais designados na Ordem de Serviços
emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO DA VIGÊHCIE OO CONTRATO

l.

O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará por '12 (doze),

a

contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos pêríodos, através
de termo aditivo. Conforme disposiÇões do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores, com redaçáo dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressôes 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.

CLÁUSULA SEXTA. Do vALoR DO coNTRATo
l. Valor estimado para a contrataÇão. R$

CLÁUSULA OITAVA . DA OOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

l. As despesas decorrentes desta

licitaÇáo correrão

à

conta das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

20.001.12.361.0043.2437
Manutenção e Desenv. das Atv. e Proj. Pedagógico
SEMED
20.001.12.361.OO43.2132 - Mauntençâo e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
Fonte do recurso: 001 - Recurso do Tesouro Municipal
Ficha:. 2772 e 1337

-

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

L O pagamento à CONTRATADA será efetuada em até 30 dias através de transferência
bancaria pela Secretaria t\/unicipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária
(SEPFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a
apresentação de nota íiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as
certidões de regularidade junto ao RECEITA FEDERAL, FGTS, CND do Estado e lilunicípio,
Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLAUSULA DECIMA. DAS PENALIDADES

10.'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:
l. advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da íiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabrlidades assumidas neste contrato ou, ainda,

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, Bairro luçara lmperatriz/MA
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no caso de outras ocorrências que possem acarretâr 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 ServiÇos com atraso,
decorridos 30 (kinta) 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 condiçôes de hebilitação 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 50%o
(cinqúenta 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 Referêncra e da proposta da CONTRATADA.
lll. suspensão temporária de participar em licitaçâo 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 gue 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 preluízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃo Do coNTRATo
l. 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.
ll. Constitui motivo para rescisão do Contrato.
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuars, 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) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua 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.
g) a dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Admrnistrativo a que se refere o Contrato.

o
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j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modiíicações do valor
inicial do Contrato alem do lrmite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de .iunho de í 993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, pot p(azo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
inlerna ou guerra, ou arnda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas ate que seja normalizada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaÇôes até que
seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, 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 comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
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, 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.

CLÁUSULA DEcIMA SEGUNDA - SUBcoNTRATAçÃo
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato

l.

CLAUSULA DECIMA TERCETRA - DO REAJUSTE DE PREçO

l. Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não soírerão
recomposição de preços.
ll. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuiçâo da Administração para a justa remuneraÇão, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na íorma da alínea "d" do
Art 65 da Lei n.o 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

l. O CONTRATADO é responsável pela indenização de dano causado ao paciente,

aos
órgáos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes dê ação, omissáo voluntária, ou
de negligência, imperícia ou imprudência praticadas 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
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por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da

Lei

8.078/90

CLAUSULA DECIMA QUINTA - 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 dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

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

lmperatriz (MA),

CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEÍVIU

N

HAS

CPF/MF

CPF/I\,IF
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome

da Empresa)_,

por

intermédio

do seu

inscrito

representante

no CNPJ/MF sob

legal

no

o(a) S(a)

edo
_,
CPFno-,DECLARA,parafinsdodispostonoinc,Vdoart'27daLei
portador da Carteira de ldentidade no

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
no 8.666,

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos. na condição de aprendiz

(data)

(representantê legal)

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

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, Bairro Juçara lmperatriz/MA

(

)

-Nô
ES'tADO DO \I.A,R.\NHÃO

PREFEITLiIIA

Nt

TiNICIP.,\I, DE IM PERA'I'RIZ

\õffi

colIISS-{O PER\tA}-.ENTE Dr. LI(',ITA('AO
PREGÃO PRESENCIAL N' í2212018-CPL

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO OE CIÊICIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

xaerr-rraçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
12212018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e coníorme 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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