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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' í2612018.CPL
TIPO: tvlenor Preço Global
ORGÃO INTERESSADO:secretaraa de Agricultura Abastecimento e Produção - SEAAP
PROCESSO ADMINISTRATIY O: 1 7 .OO1.OO2|2O1 I
DATA OE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 08 de fevereiro de
2019, às 09:00h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - ÍvlA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 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 HABILITAÇAO 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 14 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1.

DOOBJETO

1.1. AquisiÇão de Equipamentos e Material Permanente (fábrica de gelo em escamas), que
deverá ser entregue montado
instalado no Mercado do Peixe de lmperatnz pelo

e

fornecedor, e o mesmo será responsável pela manutenção dos equipamentos como
reposição de peças ou troca de equipamentos que porventura quebrem ou apresentem
defeitos durante o período de 12 (doze) meses.
1.2. A aquisição dos equipamentos será efetuada através de licitaçáo, nos termos da Lej n'
8.666/93. O objeto da contratação será fornecido na sua totalidade, com objetivo de atender
as necessidades da Administração Íttlunicipal.
1.3. Valor Global Estimado para a aquisição: R$ 538.486,67 (quinhentos e trinta e oito mil
e quatrocêntos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência
b) Anexo ll - tvíodelo de Carta Credencial
c) Anexo

lll - t\Iinuta do Contrato

d) Anexo lV - Declaração a que alude

e) Anexo V

-

o aÍ1.27o, 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 Ler Federal no 10.520, de

Rua Urbano Santos.
CEP: 65.900-505

i657

Baino Juçara. lmperatriz/MA

'17 de

julho de 2002. Decreto
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Ivlunicipal no O22|2OO7, Lei Complementar 123106 e alteraçõês, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇôes da Lei no
8.666/93 e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcriçáo.
4. DA DOTAçÃO
4.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:
UNID. ORÇAMENTARIA:17.001 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção
PROJ ETO ATIVI DADE : 20.122.0099.'1.168 - Manutenção U nidade/Subunidade
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE DO RECURSO: 00í - Recursos do Tesouro Municipal

Ficha:002046.

5. DA PARTTCTPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregâo os interessados 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 classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local deíinido no preâmbulo deste Edital.

5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - [VIE, Empresas de Pequeno Porte - EPfl 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 n0 123/2006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exrgências, inclusive quanto à documentaÇáo
constante deste Edital e seus Anexos.
5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será
da seguinte forma.
5.3.1. Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes 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 lncluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementat 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

-

-

5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentaÇão, constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não poderão participar destâ licitação empresas:

5.4.1. CuJa falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
0
Rua Urbano Santos.
CFIP: 65 900-505

1657 Bairro
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liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituação, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcronem no país.
5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administraçáo Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. 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.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.6. Pessoas Físrcas.

6, DA IMPUGNAÇAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6.1 Os interessados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos

envelopes, quaisquer esclarecimentos e informaçóes, através de comunicação a
COt\illSSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL, através do setor de protocolo, no
endereço da Comissão Permanente de Licitação

-

CPL.

6.2 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissáo
de uma errata, que será publicada no Diário Oíicial da União (quando íor o caso) e no Diário
Oficial do Estado.

6.3 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).
6.4 A impugnação dos termos do edital se eÍetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08.00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissáo Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos sêguintes prazos.

6.4.'l Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação;

6.4.2 Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.

6.5 A Comissão Permanente de LicitaÇão, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua funÇão decisória, deliberará a respeito.

6.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
7. DO CREDENCIAMENTO
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
7.1 . As licitantes deverão se apresentar
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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.
. 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.
7.1

.'1

7.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciajs, e, no
caso de sociedades por aÇõês, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
7.1.3. 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.

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

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

7.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sêssão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas dê praticar os atos descrito no item
7.1.

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

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

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

7.6. 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
8. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Por força da Lei Complementar no í23106 e do Decreto Federal no 8.538, de 06 de
outubro de 2015, as Microempresas - IVIEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as
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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 ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentaçáo relativa à regularidade fiscal e/ou
trabalhista, deverão consignar tal informação expressamente na declaração 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/ou trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie
de documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte;

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

8.2. Para efeito do disposto no rtem acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo.

a) a Ít/E, EPP ou COOP melhor 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 íorma 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.í., alínea 'c', será realizado sorteio enlre 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 inrcial náo tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte exlerna as seguintes informaçóes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Rua Urbano Santos. 1657
CEP: 65.900-505

Bairro Juçara. Irrperatriz/MA
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Pregão Presencial n" í 26/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA,
CEP: 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
9.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.

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

b) Conter a descriÇão detalhada e especificaÇões necessárias à identiÍicação do objeto
desta licitaçáo, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especrficações 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.
b.1) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descriçáo dos valores.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros,
e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.
b,2) PARAA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTrLrzADA A DESCRTÇÃO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
ReÍerencia (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 EIVI PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

E)

PREÇO IMPRESSA.

9.3. Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer naturêzâ,
que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitaÇão, já deduzidos os
abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

9.4 Apresentar indicação detalhada das especificaçóes dos materiais cotados, citando
marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificálos, com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem reíerência às
expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo de
Referência.
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10.1 . Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestaÇão do serviço/entrega
do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de admrnistração, 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.
10.2. Os equipamentos deverão ser entregues no ptazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos contados a partir do recebrmento da Solicitação do ÍVlaterial em questão. A empresa
que não cumprir o prazo sofrerá as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraçôes.
10.2.1 Os equipamentos serão entregues, sem ônus âdicional para a contratante, em local
designado por pessoa competente, para tal, coníorme cronograma estabelecido por esta
Secretaria, acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada;
10.2.4 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições

de uso, conforme proposta apresentada, especificações tecnicas e nÍveis de desempenho
mínimos exrgidos, dentro do horário de expediente do respectivo responsável.
10.2.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com
as especificações e condiçôes do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
10.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

10.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alteraçôes ou alternativas nas condições/especificações estip uladas. Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrôes
10.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
rncorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
10.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiÇóes previstas nos subitens 23.5 e 23.6, implicará na desclassificação do licitante;
10.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto selam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
í 0.2 e í0.3, respectivamente.

í0.8. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
10.8.1 PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas
as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota
de empenho.
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10.8.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e
conseqüentemênte aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
10.8.3. O descarregamento do produto Íicará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.
í0.8.4 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificaçôes estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-sê ao município as faculdades previstas no art. í8 da Lei n.o 8.078/90.
11, DA HABILITAÇÃO

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
11

.

1

.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presenciâl n" í 26/20í8-CPL
Rua Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,
CEP: 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(A

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERADA}

.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
quais
parte
apresentados em original, os
Íarão
do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficlal,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
11

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

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

c) lnscrição do ato conslitutivo, no caso de sociedades cjvis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

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

f) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e ContribuiÇôes Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).
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g) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicÍlio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçôes Estaduais e Dívida Ativa).

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

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

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

l) Balanço Patnmonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na Íorma da ler, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser etualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
1.1)

O Balanço patrimonial e demonstraçóes contábeis deverão conter registro na Junta

Comercial.

1.2) Serão considerados aceitos como

na forma da Lei o balanço

patrimonial e

demonstraçóes contábeis assim apresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA).
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstraçóes Contábeis devidamente registrados ou
autentrcados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercicio em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domrcílio do licitante.
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
citante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

n) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o obleto desta licitação, através da apresentaÇão
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito púbIco ou privado.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e dê 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.

Rua [Jrbano Santos, 1657
CEP: 65.900-505
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11 .3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

11.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no prÓprio
documento que e válido para malriz 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.
11.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos quê, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
malriz.
11.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzarão

efeitos com a conÍirmação da autenticidade no endereÇo eletrônico do órgão emissor.
11.5. O não atendrmento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçôes previstas nos subitens 23.5 e 23.6, implicará na desclassificação do licitante;
12. DO PROCEDIMENTO

12.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 0'l) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
12.1 .1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerâncra de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos

12.2. 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 (quinze) minutos antes do referido horário.
'í2.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comerciais, ocasiáo em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos nêste edital, com exceção do
preço, desclassiíicando-se as incompatíveis.

12.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oíerta de Menor Preço e os das ofertas com preÇos até 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
12.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.

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

í2.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
Rua Urbano Santos.
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licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir
licitantes remanescentês.

a ordem de classificação

dos

12.5. Quando não Íorem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçôes definidas no item 12.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).
12.6. 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.

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

a

a

contratação.

12.8.

O

encerramento

da etapa competitrva dar-se-á quando,

indagados pelo(a)

Pregoeiro(a), os licitantes maniíestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

12.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item '12.8 náo preludicará o
resultado do certame em relação ao citante melhor classificado.
12.8.2. 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.

12.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preÇo ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.

0. 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 classrficada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
12.

1

atenda às condições fixadas neste edital.

. Nas situações previstas nos subitens

12.8 e 12.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
12.1

1

12.7

,

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

12.13. 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 inutilizaçáo dos
mesmos.

12.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
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13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

. Esta licitaÇáo e do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente.
1

3.1

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

í3.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiçôes deste edital, apresente o MENOR PREçO GLOBAL.

13.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
13.5. 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 íor o caso, prevalecerá o valor
unitário.
13.6. Para fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado

a âpresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de até 02 (dois) dras, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão. ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

í4. DO DIREITO DE RECURSO
14.1. Declarado o vencedor, qualquêr licitante poderá manrfestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriars, íicando 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.
14.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida

a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
venctdos os respectivos prazos legais.

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

os prazos

legais.

14.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a

14.5. Decididos os recursos

e

licitante melhor classiÍicada para assinatura da ata de registro de preÇo.
14.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessáo importará a
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decadência do direito de recurso e a ad.iudicaÇão do objeto da licitáção pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

í5. OBRIGAçOES DA CONTRATADA
15.1 A contratada se obriga a fornecer e instalar os equipamentos no local indicado

pela

contratante, única e exclusivamente, em concordância com a especificação constante deste
Termo de Referência.
15.2 lnstalaçáo: A montagem dos equipamentos será realizada pelo próprio fornecedor no
Mercado do Peixe de lmperatri, sendo acompanhados por técnicos da SEAAP e membros
da Colônia de Pescadores 227. No sentido de municiar condições para a sustentabildade
das ações, será exigida garantia estendida ao fornecedor de modo que os equipamentos
danificados sejam substituídos ou passem por reparação, desde que seja possível sua
posterior reutilização e concedida nova garantia.
15.3 Manter inalterados os preços e especificações dos equipamentos da proposta
apresentada;
í5.4 Lançar na nota fiscal as especificações dos equipamentos, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital;
15.5 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a prévia e
exprêssa anuência da contratante.
15.6 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, incorreçôes, erros, falhas e imperfeiçôes, decorrente de culpa da empresa
fornecedora ou fabricante.
'15.7 Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior, não podêndo tal fato
ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
15.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, drreta e indirêtamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatávers nos
prazos da garantia, mesmo expirado o ptazo.
15.9 Observar o ptazo máximo no qual a empresa Íicará obrigada a entregar os
equipamentos, conforme item í 7 deste Edital.
15.10 Aceitar os acréscimos e supressôes do valor inicialmente estimado para a aquisição
dos materiais, nos termos do § ío, do art. 65 da Lei 8.666/93;
'15.11 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigaÇões assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de
garantia do fabricante.
15.12 Garanli que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
15.13 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançôes
previstas no art." 8'1 na Lei 8.666/93.
'15.14 A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena
de recusa da assinatura do contrato.
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15.15 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
15.í6 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relaÇão
ao fornecimento dos materiais.
15.17 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus functonários.
15.í8 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes por
ela assumidas, todas as condiÇóes de habilitaÇão exigidas nesse Termo de Referência,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
15.19 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçôes inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
'15.20 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
15.21 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciaas resultantes da execução do contrato.
15.22 A inadimplência da Contratada, com reÍerência aos encargos trabalhistas, íiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
í5.23 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do Contrato.
16.24 A ação ou omissáo, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
'15.25 Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da
entrega;
15.26 A Contratada se obriga a fornecer e instalar os equipamentos no local indicado pela
contratante, única e exclusivamente, em concordância com as especificações constantes
neste Termo de Referência.
15.27 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
16. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

16.1 EÍetuar o pagamento na Íorma do item í8 deste Edital, após o recebrmento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência;
16.2 Verificar se a entrega dos itens licitados íoi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos equipamentos e materiais permanente entregues.
16.3 As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissâo
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoÇâo
das medidas convenientes a Administração.
16.4 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
16.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;

Rua Urbano Sanlos.
CEP: 65.900-50-§

1657 Bairro

Juçara, lmperatrizMA

(

qe

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

í7.

DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA, RECEBIMENTO

E

ACEITAÇAO DOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
'17.1 Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos contados a partir do recebimento da Solicitação do Material em questáo. A empresa
que não cumprir o prazo sofrerá es sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇóes.
17.2 Os equipamentos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, em local
designado por pessoa competente para tal, conforme cronograma estabelecido por esta
Secretaria, acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada.
17.3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos materiais em períeitas condições de
uso, conforme proposta apresentada, especiíicações técnicas e niveis de desempenho
mÍnimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.
17.4 O recebimento dos materiais dar-se-á no Mercado do Peixe de lmperatriz após a
realização de vistoria por membro do setor de compras da contratante, mediante a emissão
do Termo de Recebimento Provisório.
17.5 O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da unidade a que se
destinam os materiais da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
17.6 O recebimênto dos materiais, não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificaçâo do resultado, por membro da unidade a que se destinam os
mesmos, da satisíaçáo de todas as especificaçóes do Termo de ReÍerência e editalícias,
para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.
17.7 A empresa vencedora terá o prazo de 90 (noventa) dias para executar a montagem e
instalaÇão dos equipamentos, bem como, deverá deixar a Fábrica de Gelo em pleno
funcionamento e ficará responsável pela manutênÇão dos equipamentos, como corrigir
eventuais problemas de funcionamento, reposição de peças ou troca de equipamentos que
porventura quebrem ou apresentem defertos durante o período de 12 (doze) meses a contar
a partir da data da instalação completa da referida Fábrica de Gelo.
18, PAGAMENTO
'18.1 O pagamento pelo fornecimênto dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de

transferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30 (trinta) dias úteis após a aceitação
deíinitiva dos mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.
18.2 Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaçáo de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
18.3 A contratante náo incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu azo.
19. DO PRAZO DE UGÊNCIA DO CONTRATO

19.1 O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará pot 12 (doze) meses, a partir da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de
Rua Urbano Santos.
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termos aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98.
19.2 As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econÔm ico-financeiro, rescisáo,
sançóes e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.

20. FrscALtzAÇAo Do CoNTRATO
20.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será feito pelo
servidor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula no 51.064-5, especialmente desrgnado, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou deÍeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93.
20.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
açáo ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
21. DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL
A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n'
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
21.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicaÇão das sançóes administrativas previstas nos Arts. 86 à 88 da Lei n' 8.666/93.
21 .3 Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos Arts. 79 e 80.
21 .1

22. DAS EXIGENCIAS REGULAMENTARES

22.1 As exigências regulamentares do Decreto no 8.538 de 06 de outubro de 2015 - que
regulamenta o tratamento favorecido, diferencial em simplificado para as Microempresas e
empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física,
microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, priorizando a
contrataÇão de IvtE e EPPS e equiparadas do âmbito local, hajá vista a promoção do
desenvolvimento econômico e social, bem como fomentar o comercio local nos termos
desse decreto.
23. DAS DTSPOSTÇoES GERATS
23.1 . Após a declaração do vencedor

da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente.
23. í . í . No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisáo quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão fará a homologação.
23.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçóes da proposta, os acréscimos ou
supressóes do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,
§ 1o, da Lei n'8.666/93.

Rua Urbano Santos. 1657
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23.3. A PreÍeitura Municipal de lmperatriz/[\ÀA poderá revogar a licitâção por razóes de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por
provocaçáo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.4. Decatá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeçáo, venha, após julgamento desfavorável, apresenter falhas ou
irregularidades que o viciem.
23.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçôes.

23.6. 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 deverta constar no ato da
sessão pública.

23.6.'l Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

23.7. Não serão considerados motivos para desclassificaÇão simples omissões ou erros
Íormais 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
demais licitantes.
23.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contrataÇão/fornecimento.

23.9. Em caso de discrepâncía entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
23.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municrpal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

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

serâo publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

23.13. 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 íeito estiver
suspenso.
23.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.15. A homologaçáo do resultado desta licitaÇão não implicará direito à contratação.

23.16. Aos casos omissos aplicaÊse-ão as demais disposições constantes da legislação
Rua Urbano Santos,
CEP: 65.900-505

1657 Bairro
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23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

Secretário Municipal de Agricultura, Abasteomento e Produção SEAAP/lmperatriz - MA, poderá revogar a licitaÇão por razões 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

23.18. A Senhor

no 8.666/93).

23.19. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657,
Bairro Juçara, lmperatriz.

23.20. 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 Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz (MA), 18 de laneiro de 2019
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PREGAO PRESENCIAL N" 126 /2018 - CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 20'19

Prezados Senhores,

(empresa),
, tro _,

com sede na cidede

de

,na

inscrita no CNPJ/t\ilF sob o número
portador do CPF no
neste ato representada por _,
e
RG no
abaixo assinado, propôe a Secretaria de Agricultura Abastecimento e
Produçáo - SEAAP, os preÇos inÍra discriminados, para Aquisição de Equipamentos e
material permanente (fábrica de gelo em escamas), que deverá ser entregue montado e
instalado no lvlercado do Peixe de lmperatriz pelo fornecedor, e o mesmo será responsável
pela manutenÇão dos equrpamentos como reposiÇão de peçês ou troca de equipamentos
que porventura quebrem ou apresentem defeitos durante o período de 12 (doze) meses,
objeto do PREGÃo PRESENCTAL no 12612018-CpL.
Rua

a)

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

b)

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máxrmo de até 30 (trinta) dias corrrdos
contados a partir do recebimento da Solicitação do Material em questão. A empresa que não
cumprir o prazo sofrerá as sançóes previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇôes.

c)

Preço Total por extenso R$............

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos,
CEP: 65.900-505

1657

Bairro Juçara. Imperatriz/MA
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TERMO DE REFT]RÊNCIA

1.

l-l

DOOBJETO
Aquisiçào de Equipamentos e Material Permanente (fiíbrica de gelo em escamas). cluc

deverá ser entregue montado e instalado no Mercado do Peixe de Imperatriz pelo fornecedor, e o
mesmo será responsável pela manutenção dos equipamentos como reposição de peças ou troca

de equipamentos que porventura quebrem ou apresentem defeitos durante o período de

12

(doze) meses,
A aciuisição dos equipamentos será efetuâdâ atrâvé§ de Iicitação. nos termos da Lei n."
8.666191. O objeto da contratação será fornecido na sua totalidade. com objetivo de atender as
ncccssidades da Adrrinistraçào lVlunicipal.

1.2

2.

DA JUSTIFICATI\IA
2.1 O prescnte Termo dc RcÍi:rêneiii TR busca balizar compromissos e responsabilidade
para acluisrçào. pela SEAAP, de EquipamenÍos e Material Permanente, e utensílios para a
estruturaçào de unu IiAtsRl(lA DE GELO em escamas. em vimrde da necessidade de buscar
srrlrrções para a conser\açào do pescado comercializado no Mercado do Peixe de Imperatriz e
transportado dentro do municípro e demais comunidades circunvizinhas. Podendo ainda
melhorar a situaçào econômica dos comerciantes de pesca, como também o capital que circula
no município. A utilizaçâo desses equipamentos (Fábrica de Gelo) transformará a realidade
Ioeal. pur crcmplo. prrmitirá aos comerciantes lerem seus pescados conservados por mais
tempo, contribuindo para elevação da qualidade dos produtos e de seu valor na venda. Portanto.
cssa proposta tem o rnteresse público em contribuir com a melhoria da qualidade dos pescados
ao consumidor Íinal.
3. DOS OBJIITOS E ESPECIFICAÇÕES
3.1 Os obje«rs, especificações e quantidades estão claramente descritos na planilha constantc no
.\ncrir I dcrtç Tcrmo Jç Rcicrência.
4. DA HABILTTAÇÀO
.1.I Para se habilitar ao processo os interessados deverão apresenlar os documentos relacjonados
nos incisos e parágralos dos Arts. 27.28,29,10.31 e 32 da Lei n'. 8.666,'93.
5. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATÀDA

5.1

A

contratada se obriga

a

lornecer

e instalar os

equipamentos no local indicado pela

eontl-aranle. ünica e exclusiYamente. em concordância ccrn a especificação constante deste
lermo dt R etbréncia:
5.2 lnstalaçào: A montagern tlos equipamentos será realizada pelo próprio fornecedor no
'
N4ercado rio Peixe de tmperatriz, sendo acompanhados por técnicos da SEAAP e membros da
Colônia de Pescados 221 . No sentido de municiar condições para a sustentabilidade das ações.
será exigida garantia estendida ao fornecedor de modo que os equipamentos danificados sejam
substihridos. ou passem por reparaçào, desde que seja possivel sua posterior reutilizaçâo c

c.,necJidl ;1u\ a gariÚ rl ra:
5.J Manter inalterados os prer,'os e especrficações dos equipamcntos da proposta apresentada:
5..1 Lançar na nota Ílscal as especificações dos equipamentos. de modo idêntico aquelcs
cunstantcs do ublctt-r tlo cdital:

Av. Babaçulandia. 553 - Entrocamento
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5.5 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a préria c
expressa anuência da contratante;
5.6 Reparar, corrigir, remover, substituir. desfazer e refazer, prioritiíria e exclusivamente, às :urs
custas e riscos, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias úteis. quaisquer vicios, defeitos.
incorreções, erros. falhas e imperfeições. decorrente de culpa da empresa fornecedora ou

labricante:
5.7 Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior. não podendo tal fato ser
invocado parajustificar cobrança adicional, a qualquer título;
5.8 Responsabilizálr-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados. ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aquisições com vicios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado o praz o;
5.9 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os equipamentos"
conlbrmc' item 06 deste Termo de Referência;
5.10 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a aquisiçâo dos
materiais. uos termos do § l': do aÍ. 65 da Lei 8.666/93;
Arcar com todas as despesas. diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, enquanto perdurar a
vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do
fabricante;
5.12 Garantir que a ação ou omissão. total ou parcial, da fiscalização do setor compelente. nào
eximirá o fomecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as paíes;
5.13 A assinatura do contrato por pessoa compeÍente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.o
8l na Lei 8.666193:'
5.14 A Contratada lica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofeÍado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato;
5.15 Pagar lodas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, embalagens.
mão-de-obra. garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
5.16 Flfetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante. com relação ao
t'omecimento dos materiaisl
5.17 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas.
previdenciárias c de segurança do trabalho de seus funcionários;
5.18 Manter durante a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações por cla
assumidas. todas as condições de habilitação exigidas nesse'fermo de Referência. apresent:rn<Jr.r
os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratanle:
5.19 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçôes
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perleita
execução do obisto;
5.20 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
5.21
Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato;
5.22 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas. fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
5.23 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
5.24
ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do conúato;

5.ll

A
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5.25 Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a paíir da data da
entrega;

5.16

A

contratada se obriga

a Íbrnecer e instâlar os equipamentos no local indicado

pela

contratânte- única e exc lusivanrente. em concordância com as especiÍicações constantes neste
'fcrmo dc Rclcrônc ia:
5.27 Atender as ilemais condições descritas neste Termo de Referência.

6. DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA, RECEBIÀ'ENTO E ACEITAÇAO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DOS

I

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máxino dc até 30 (trinta) dias corritlos
contad()s a partir do recebimento da Solicitação do Material em questão. A empresa que nàu
currrprir o prazo solierá as sanções previstas na Lei 8.666193 e suas alterações;
6.2 Os equipamentos serào entregues, sem ônus adicional para a contratante, em local designado
por pessoa competente. para tal, conforme cronograma estabelecido por esta Secretarir.
acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada;
6.3 A empresa vencedora deve elêtuar a entrega dos materiais em perfeitas condições de uso.
conÍbrnre proposta apresentada. especificações técnicas e niveis de desempenho minirnos
exigrdos. tlcntro do hrrrárro dc cxpedicntc do respcctivo órgão responsável;
6.4 O rccebirnento dos rnateriais dar-se-á no Mercado do Peixe de Imperatriz após a realizaçào
de vist.orra por mernbro tlo setor de compras da contratante, mediante a emissâo do T'ermo de
Recebimento Provrsório;
6.5 O recebimento dâr-se-á deÍ'initivamente, após a confirmaçào da unidade a que se destinam
os materrais da entrega sem avarias do produto. mediante a emissão do Termo de Recebimento
I)e fi nitivo:
6.6 [) rcccbirncnto dos rnateriais, não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá
da verilicaçào do resultado, por membro da unidade a que se destinam os mesmos, da satisfaçâo
de rodas as especiticações do Termo de Referência e editalícias, para a expedição do Termo de
Aceitaçào Provisório ou DeÍlnitivo, conforme o caso.
6.7 A empresa vencedora teÍá o pÍazo de 90 (noventa) dias para executar a montagem e
instalaçào dos equipamentos, bem como, deverá deixar a Fábrica de Gelo em pleno
fi.rnciunamcnto c ficrrá responsável pela marutençào dos equipamentos. como corrigir e\cnturis
problemas de fi.rncronamento, reposição de peças ou troql de equipamentos que porventura
tlirebrerr L)x Jprj5úrta]lt liclcil()s !iulanle o periodo de l2 (doze) Íneses a contâr a partil da tlata
da instalação c()mplcta da lefcrida Fábrica de Gelo.
ô.

7. DAS OBRIGAÇOES

DA CONTRÀT,,IN'I'I

ll

7.1 Efenrar o pagamento na forma do item
de"te l'errno, aDós o recebimento definitivo dos
mareriais e rerilicação do cumpnmento de todas as obrigações legais, liscais. prev idenc iárias.
trabalhistas c as tlcmars disposiçÔes deste Termo de Referência;

7.2 Velitlcar se a entrega dos itens licitados tbi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos equiparnentos e materiais permanente entregues;

7.3 As decisôes e proviclências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissâo de
recebimentc deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convcnientes a Atlministração;
7.4 Rqe itar os produtos cujas espccificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos nlíniulos constilntes do Anexo I deste Termo de Retàrência;
7.5 Notificar a empresa. por escrito- sobre imperfeições, àlhas ou irregularidades constantes de
cada unr dos itens que compõcm o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas
corretlvas nccessarlas

Av. BabaçLrlandia, 553 Entlocamento
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNTCTPAL DE AGRTCULTURA, ABASTECTMENTO E PRODUÇÃO
8. DA PROPOSTA DE PRXÇOS
8.1 Os preços otêrtados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as despesas conl

impostos. taxas. íretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façarn
indispcnsáveis à perfeita execuçào do objeto dessa ücitação, já deduzidos os abatimentos
el,entuiilmenle concedidos. contemplando item a item;
li.2 Apresentar indicaçào detalhada das especiÍicações dos materiais cotados, citando marca.
tipo. fahricante. país de procedência e outras característicâs que permitam identificá-krs. com
juntada. inclusive, de prospectos na língua poúuguesa, sem referência às expressões ''similar"
ou "cornpatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo de Referência.

CRITERIO DE JI,ILGAMENTO
I O critério de julgamento a ser adotado deverá ser o de MENOR PREÇO GLOBAL

9. DO
9.

IO. DO PREÇO
10. i O Valor global estimado para a aquisição é de R$ 538.486,67 (quinhentos e trinta e oito
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta c sete centâvos), conforme Tabelas - Anexo
I. integrante desteTcnno de Referôncia.

II.

DO PAGAMEN'I'()
O pagamento pelo lbrnrcimcnto dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de
transÍ'erência eletrônica ou ordem bancária. em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitaçào
deiinitiva dos mesmos, com apresentação das notas Íiscais devidamente certificadas pelo Agente
Pirbhco competente,
I I .2 Para fàzer jus ao pagamento, a Í'ornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
regularidade relatrva à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FG'['S)
e inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
ll.3 A contr-atante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do nào
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra

ll.l

causa que esta deu azo.
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12. I As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

UNID. ORÇA\{ENTÁRIA: 17.001 - secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção
ATÍ\'IDADL: 20.I22.0099. L l68 - Manutençào UnidaderSubunidade
Natureza da Despesa:.1.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Ficha; 002046 - Fonte do Recurso: 001 Recurso do Tesouro Municipal
PROJETO

I3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA'TO
lJ I O tütunr contrato que advir deste Termo de Ret'erência, vigorará por 12 (doze) meses a
partrr da assinaflrra do nresmo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, atrar'és
de termos adrtivos, coni'orme disposições do Art. 57 da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriores. com redação dada pela Lei n' 9.6481981'
13.2 As condições de reajuste, fepactuações, equilibrio econômico-financeiro, rescisâo. sanÇões
e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da minuta do
contrato.

I.I. DAS EXIGÊNCI.A.S REG IIL.{Mf,NTARES
J

Av. Babaçulandia. 553 - Entrocamento
Irp eratriz VA - http: $ r.r lr . irnDCratnz. nla got'.br

-+'2 ,"

iit'-

,*'

c,!

t0t

ESTADo Do MARANHÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNtCIPAL DE AGRTCULTURA, ABASÍECtMENTO E PRODUÇAO
-1.1.1

+,-

n'8.538 de 06 de outubro de 2015 quc regulamcnta
o tratalrento fàvorecido. diferencial em simpliticado para as Microempresas e empresas de pequeno
porte, aglicLrltor familiar. produtcrr rural. pessoa fisica. microemoreendedor individual - MEI e
sociedades cooperativas de consumo, priorizando a contratacãe de ME e EPPS e equiparadas do
âmbito local. hala rista a promoção do desenvolvimento economico e social, bem çomo Íbmentar o
.As erigências reculamentâres do Decreto

comercio local nos termos desse decreto.

I5. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
l5.l A Ílscalização e acompanhamento da cxecução do presente contrato será feito pelo
seividor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula 51.064-5, especialmente designado, que anotará em
registro proprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das
Íàltas otr delcitos observados na forma do Artigo 67, da I-ei n'8.666, de 71.06.93;
15.2 A fiscalização de que trata esta cláusula nâo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRA'IADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de açào
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou pÍepostos.

I6. DAS MULTAS, SÂ\ÇOES ADMINISTRATIVAS E RESCISAO CONTRATTIAL
l6.l A rnulta pcla inexccução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n'
8.666/9-1, tlxa-se em 5o,,u (cinco por cento) do valor total do contrato;
16.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou âtraso injustificado fica sujeita a
aplicaçào das sanções administrativas previstas nos Arts. 86 à 88 da Lei n'tt.666193.
i6.3 Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Aú. 78. bem como os
eliitos prevrstos nos Arts. 79 e 80.
I7. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

l7.l

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela Comissào
Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, 1621 - Bairro Juçara lmperatriz-l\ilA.

Imperatriz Ma., 05 de novembro

Paulo

\larc

de 2018.

rre§ Araújo

Secretário

l

Av. Babaçulandia. 55i - EntÍoçamento
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ANEXO II . TABELA DE MEDIA DE FONECEDORES REF. AQUISIÇÃO DE FÁBRICA DE GELO EM ESCAMAS
PARA O MERCADO DO PEIXE DE IMPERATRIZ - MA
IÍEM

1

DISCRIMINAÇÃO

1 Compressor fflgorífrco para âmônra,tlpo alternativo, com manômetros de sucção de descarga e
de óleo. pressostatos de segurança de alta e baixa pressão válvula de serviço. pola motriz de
fo fo , volante e correras. separador de oleo com retorno automátrco para carter, base metálica
para o conlunto, protetor de corrêras e chumbadores, reguladoÍ de capacrdade. manual de
jogo
de
ferÍamentas
instrução
e
especiais
2. Motor elétÍico de rnduÇão assincrona tflfásica com rotor de gaiola e carcaça totalmente fechada
com ventilação externa. grau de proteçáo lP-55, para acronamento do compressor acima
3 Chave de partrda estátrca soft-starler para acionamento do motor do compressor, montada
dentro da carxa do quadro eletrico desta rnstalação. para partrda suave do motor com tampa de
aceleração controlada eietronrcamente
4 Condensador evaporatrvo composto de bateria de serpêntina de tubo lrso 01" norma NBR-6591,
espessura da parede de'1 ,smm completa com coletores de tubo de aço carbono na entrada e
saida de amônia, interramente galvanizada em zinco fundente Elrminadores de gostas em
polrestireno de alto impacto. proporcronando uma baixa perda de carga e um barxa perda por
arraste. Sistema de drstnburçáo de água superior construidos de tubos de aÇo galvanrzados em
zrncô fundente com deflêtores paÍa uma distribuicáo uniforme de água sobre as serpentinas.
Carcaças e bacra de poliéster reforçado com fibra de vidro moldada tipo auto portante, com
alrmentação de água através de válvula de bóra ladráo e dreno
5 Reservatóno hoízontal para amonra construldo de um crlindro de chapa de aço carbono
calandrada com calotas toísfeflcas soidadas êletricamente nas suas exrremidaCes equlpado com
domo de rmpurezas com purgador de óleo rndrcador de nivel com válvulas de fechamento Íáprdo,
manômetro com válvula válvula de segurança e sapatas para ftxaçào
6 Fabflcador automátrco de gelo hpo tubular duplo sendo que cada rnontado em carxa estruturada
metálica galvanrzada a Íogo composto de conlunto de tubos duplos especrais em aço zincado a
fogo para ÍormaÇào de gelo por Íora e por dentro dos tubos, moto bonrba d'água para recirculaçáo
de água, sêparador de lrqurdo complêto com nivel magnetco e válvula solenórde chuvearos bóra
e registros para cont!'ole de água válvulas de três vias com válv solenórde piloto para
automatizaÇão dos ciclos de funcronarnento bítador de gelo por motor eletrico lP 55. parnel
elétrico Ce comando automálrco em carxa metálrca provldo de drslLrntores contactores relé

APRES. QUANT.

unrd

,1

VL. MEDIO

V. TOÍAL

R$ 538 486.67

R$ 538 486,67

ii.*-

,(

ldia

\§_-

eletrÔnicos. etc

7

!

Tubulaçáo com rsolamento paÍa LnterlrqaÇão do crrcurto de reÍngeÍanle entre os equrpamentos
acrma oferiados para r1m b,om funooname,rto conrposto de válvLrlas de aço de classe 300lbs/rnr
t.rrL-- üe aÇo preto DlN2440 corll costLrra e !irivas de aÇo forlado SCH 40 lnclusrve rsolamentos
ta,rm',-os oaÍa tUbULacào e Separaclor de ltoLl do fe los e.r espuma de polritretano rntetado no
f,,,.,:.-1,ir-rerrlo Ce aluín ro llso

Jl

'/-

A

7_-"

oi

I

Quadro elélflco de força e de comando montr 7 em carxas de chapa de aço perÍilado tipo
aúto-suportante de espessura MSG 14 tratada c'\. Janho quente de liqurdo fosÍatizante, duas
demãos de trnta anti-corrosiva e isolante, e uma demào de acabamento Sáo providas de portas
frontais com tincos de fecho Íápido e com comandos e slnalizadores frontais externos
acompanhados de plaquetas de rdentificação composto de chave geral. chave seccronadora,
disjuntorês, contactores e rêlés brmetálicos com proteção contra falta de fase sinalizadores e
botÕes pulsadores. bornes conlunto de fiaçáo. terminais canaletas de PVC
9 Materiais elétricos dtversos, de rnterligaÇáo dos equipamentos a partir do nosso quadro elétflco
de comando, composto de fros e cabos elétricos, eletrocalhas e,'ou lertos, conduítes galvanrzados
e/ou de PVC rigrdos, necessários para rnterlrgaçáo dos equipamentos aclr.na
í0 Materiais hrdráulrcos diversos de instalaçáo hidráulica para resfnamênto de cabêçotes do
compressor, aiiÍnentaçáo do condensador e gerador de gelo, composto de lubos galvanrzados
eiou tubos de PVC rigrdos regrslÍos de latão e todas as conexóes necessalas
11 Fixação e rnontagern dos equrpamentos ofertados nos locais de Íuncionamênto l\/ontagem da
tubulação de circurto do reÍflgeÍante Aplicação de rsolamentos na tubulaçâo e equipamentos de
baixa temperatura l\ilontagem da tubulação hidráulica dos matenars descritos acrmâ Montagem
da instalaçáo eletnca dos matenars descritos acima.

TOTAL

(

J

R$ 538.486,67 R$ 538.486,67
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ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_d

de 2019

e

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

O

NO

126/2018.CPL.

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

. inscrita no CNPJ/[/F sob o no
com sede na rua _,
vem pela presente informar a Vs
Sas. que 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 decisôes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desrstir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos tnerentes ao certame.
Atenciosamente,

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

Rua Urbano Santos. 1657

CEP: 65.900-505

-

Baino Juçara. Imperatriz/MA

rb

-r§.

-ra-j

ESTADO DO MARANHÀO
PRF]FEITT]RA MTi NICIPAL DE

IMPERA'IRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

t0,

7"7

PREGÃO PRESENCIAL N" í26120í8 - CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)
CoNTRATO

N"

t2019 -

CoNTRATO DE AOUISIçÃO DE
MATERIAL
EQUIPAMENTOS E
PERMANENTE (FÁBRICA DE GELO EM

QUE

DEVERÁ SER
ENTREGUE MONTADO E INSTALADO NO
MERCADO DO PEIXE DE IMPERATRIZ
PELO FORNECEDOR, E O MESMO SERÁ
RESPONSÁVEL PELA MANUTENçÃO DOS
EQUTPAMENTOS COMO REPOSTçÃO DE
PEÇAS OU TROCA DE EQUIPAMENTOS
QUE PORVENTURA QUEBREM OU
APRESENTEM DEFEITOS DURANTE O
PERíODO DE 12 IDOZE) MESES, OUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE
E
A
EMPRESA
IMPERATRIZ
NA FORMA
ABAIXO.
ESCAMAS),

dias do mês de
do ano de 2019, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.158.455/0001-í 6, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,

Ao(s)

Centro, através do(a) Secretário(a)
-

ssp^,A

Municipal

e do cpF/rvF r;"*'"t"' :'::::,::l'J"i"::ffi:I"t".,:"r1,*"

CONTRATANTE

c.

e, do outro lado, a

empresa

*

CNPJ/À/F n

o

'estabelecidana-,nesteato,repreSentadapelo,
portador do RG n.o
e do CPF/À/F n.o

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este 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 condiçôes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (fábrica
de gelo em escamas), que deverá ser entregue monlado e instalado no Mercado do Peixe
de lmperatriz pelo fornecedor, e o mesmo será responsável pela manutenÇão dos
equipamentos como reposição de peças ou troca de equipamentos que porventura quebrem
ou apresentem defeitos durante o período de 12 (doze) meses, com motivaçáo no processo
administrativo n' 17.O01.00212018-SEAAR e em conformidade com o Pregão Presencial no
12612018-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento
Rua Urbano Santos,
CEP: 65.900-505

l6-57 Bairro

Juçara. Imperatri/MA
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e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho dê 1993 e suas
alterações.
para todos os íins

cr-Áusum secuNDA - DAS oBRrcAçôes on coNTRATADA
l- A contratada se obriga a fornecer e instalar os equipamentos no local indicado pela
contratante, única e exclusivamente, em concordância com a especiÍicação constante deste
Termo de Referência.
ll- lnstalação: A montagem dos equipamentos será rcalizada pelo próprio íornecedor no
l\/ercado do Peixe de lmperatri, sendo acompanhados por técnicos da SEAAP e membros
da Colônia de Pescadores 227. No sentido de municiar condições para a sustentabilidade
das ações, será exigida garantia estendida ao fornecedor de modo que os equipamentos
danificados sejam substituídos ou passem por reparaÇão, desde que seja possível sua
posterior reutilização e concedida nova garantia.
lll- Manter inalterados os preços e especificaçóes dos equipamentos da proposta
apresentada;
lV- Lançar na nota fiscal as especificações dos equipamentos, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital;
V- Não transferir a terceiros, total ou parcral, o fornecimento dos materiais sem a prévia e
expressa anuência da contratante.
Vl- Reparaç corigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, incorreçôes, erros, falhas e imperfeiçóes, decorrente de culpa da empresa
íornecedora ou fabricante.
Vll- Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato
ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer tÍtulo.
Vlll- Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis nos
prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
lX- Observar o pÍazo máximo no qual a empresa Íicará obrigada a entregar os
equipamentos, conforme item í7 deste Edital.
X- Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a aquisição dos
materiais, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;
Xl- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de
garântia do fabricante.
Xll- Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da Íiscalizaçáo do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
Xlll- A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançóes
previstas no art.' 81 na Lei 8.666/93.
XIV A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena
de recusa da assinatura do contrato.
Rua Urbano Santos,
CEP: 65.900-505

1657 Bairro

Juçara.

Irrperatri/MA
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XV- Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
XVI- Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao fornecimento dos materiais.
XVll- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçóes referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XVlll- Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condiÇôes de habilitação exigidas nesse Termo de Referência,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
XIX- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuçáo do objeto.
XX- Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XXI- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
XXll- A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, náo transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
XXlll- A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execuÇão do Contrato.
XXIV- A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalizaçáo da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
XXV- Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da
entrega;
XXVI- A Contratada se obriga a fornecer e instalar os equipamentos no local indicado pela
contratante, única e exclusivamente, em concordância com as especificâçóes constantes
neste Termo de Referência.
XXVII- Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

l- Efetuar o pagamento na forma do itêm í8 deste Edital, após o recebimento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
prevtdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçôes deste Termo de Referência;
ll- Verificar se a entrega dos itens licitados foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos equipamentos e materiais permanente entregues.
lll- As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deveráo ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.
lV- Rejeitar os produtos cujas especificaÇóes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
V- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, íalhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
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DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA, RECEBIMENTO

E

ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

l- Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos
contados a partir do recebimento da Solicitação do Material em questão. A empresa que não
cumprir o prazo sofrerá as sanÇões previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇões.
ll- Os equipamentos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, em local
designado por pessoa competente para tâ|, conforme cronograma estabelecido por esta
Secretaria, acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada.
lll- A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condiçóes de
uso, conforme proposta apresentada, especiíicações técnicas e nívêis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário dê expediente do respectivo órgão responsável.
lV- O recebimento dos materiais dar-se-á no Mercado do Peixe de lmperatriz após a
realização de vistoria por membro do setor de compras da contratante, mediante a emissão
do Termo de Recebimento Provisório.
V- O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmaÇão da unidade a que se
destinam os materiais da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
Vl- O recebimento dos materiais, não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destinam os
mesmos, da satisfação de todas as especificaçôes do Termo de Reíerência e editalícias,
para a expediçâo do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.
Vll- A empresa vencedora terá o prazo de 90 (noventa) dias para executar a montagem e
instalação dos equipamentos, bem como, deverá deixar a Fábrica de Gelo em pleno
íuncionamento e ficará responsável pela manutenção dos equipamentos, como corrigir
eventuais problemas de funcionamento, reposiçáo de peÇas ou troca de equipamentos que
porventura quebrem ou apresentem deÍeitos durante o período de 12 (doze) meses a contar
a partir da data da instalação completa da referida Fábrica de Gelo.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

l- O pagamento pelo fornecimento dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação
definitiva dos mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.

ll- Para Íazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovâção de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

lll- A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu azo.
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cLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
meses, a partir da
períodos,
por
podendo
prorrogado
através de
iguais
e
sucessivos
ser
assinatura do mesmo,
termos aditivos, conforme disposiÇóes do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alteraÇões
posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98.
ll- As condiÇões de rea.juste, repactuações, equilíbrio econômtco-financeiro, rescisão,
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.

l- O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará por 12 (doze)

CLÁUSULA SETIMA - FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

l- A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será feito

pelo

servidor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula no 51.064-5, especialmente designado, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93.
ll- A fiscalização de que trata êsta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS MULTAS, SANçÕES ADMINISTRATIVAS

E

RESCISÃO

CONTRATUAL
l- A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n"
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
ll- A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicação das sanções administrativas previstas nos Arts. 86 à 88 da Lei n" 8.666/93.
lll- Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos Arts. 79 e 80.

CLAUSULA NONA

-

DAS EXIGENCIAS REGULAMENTARES

l- As exigências regulamentares do Decreto no 8.538 de 06 de outubro de 2015 - que
regulamenta o tratamento favorecido, diferencial em simplificado para as Microempresas e
empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa fÍsica,
microem preendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, priorizando a
contratacão de ME e EPPS e equiparadas do âmbito local, haja vista a promoção do
desenvolvimento econômico e social, bem como fomentar o comercio local nos termos
desse decreto.

cLÁusuLA DÉctMA - DA cLASSTFTcAçÃo oRÇAMENTÁRIA E EMpENHo
l) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos

UNID. ORÇAMENTARIA:17.001 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção
PROJ ETO ATIVIDADE : 20.1 22.0099.1.'168 - Manutenção U nidade/Subunidade
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Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiel Permanente
Ficha: 002046 - Fonte do Recurso: 00í - Recurso do Tesouro Municipal
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
|

-

SUBCONTRATAçAO

- Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execuÇão do futuro contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperaÍiz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (ÍVA),

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretário Municjpal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEIVIUNHAS

CPF

CPF
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PREGÃO PRESENCIAL N" 126/20,I8.CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 OALÉI
8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da Empresa)
inscrito no CNPJ/MF sob no
por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no
e do CPF io _,
para
DECLARA,
fins do disposto no inc. V do arl.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezorto anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressâlva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL NO í2612018.CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO OE CIÊI.ICII E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
12612018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração e feita sob as penas da Lei

lmperaÍiz(ÀrlA),

_

de

de 2019

Represêntante Legal da Empresa
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