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Do pREGÃo pRESENcTAL

EDTTAL

No

og9/20íB-cpl (nepertçÃo)

TIPO: ÍI/ENOR PREÇO POR LOTE
ORGAO INTERESSADO: Secretaraa Municipal de Saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31 0'1.3495/2018 - SEMUS
DATA DE RECEB,|VIEITTG E AtsEFr't-U,tA DOS ENVELOPES: Dia 20 de setembro de
2018, às 09h (nove fioras). Caso ccorrr pJn'.o falu:tat;vo cr- lLrtro impedimento legal, a
presente licita.;5o srerá r€alir:adir r,(, Frriir eiio c';a [.t I sul).ieq rer,te.

A Prefeitura Municiilal d? lmo,rra'riz - M{. ?ti3vÉs Ca Pregoeira Oíicial e Equipe de Apoio
designaCcs pela Fcrtaria N" 7534. de 19 de julho de 2018, publicada dia 25 de julho de
2018. torna publicc. p3ra conheci.nerto Cos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima inCicada e ie r;:berá os eirvel:pes PROPOSTA DE PREÇCS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Satrtos, n" 1657 . Eairi .'trç:.ra --irnpe'Íatriz - illA, regido pela Lei Federal no
10.520, de i? de jutho de 2002. DecÍetc l,4Lrnicipal no ?.?.t2AO7 t-ei Complementar no 123, de
14 de dezembrc de 2002, altei'ada p.ra L3i Ccrnpleir€rntaí 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 disposiçóes da Ler n.o 8.666/93 e
demars normas regü'amentaÍes
á especie.
"prrcáveis

í.

DO OBJETO

1.1. Contratacão de Enlpresa Especializ:aCa para Prestacão de Seruiço de confecçâo de
diversos moclelos de ohaves sirnrles e ccdificadas, ahlerll,ra de portas em geral e amolaçâo
de tesouras e alicates conforrre especificações constantes e.rn anexo para atender as
necessidades do HÍt/|. Hll, CDl, CEI\41, AUDITORIA SAIJDE DA MULHER, ONCOLOGIA,
TFD, CAtr S,1,MIJ, C\PS I.Jq\ i,ÃC .ICSE DST/AIDS, HEPATITES VÍRAIS, VIGILANCIA
EM SAÚDE, EQUOTERAPIA, CENTRO DE ZOONOSES, CEREST, NASF, SAUDE BUCAL.
CEO. ATENÇÃ.O EASICA VTG|LANC|A SANTTÁRIA E SEIVUS. conío,.rne especificaçôes
constan!.rs l'la ste Edttal, no Terrncr rje Referência e planiihas ern anexo para atender as
necessidades da Rede Municipal de Saúde.
1 2 Valor glohal e:rtimado nara a côntratacão Rg Rg 26.16§ 5C (Vi;rte e seis mil cento e
sessenta e sers reais e cinquenta ae'rlavos)

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposia de Preços

e'l'eimo de Referéncia.

b) Anexo ll - Modelo de Oarta Cre.rencial
c) Anexo

lll - I,ilinuta do Contrato.

d) Anexo lV - Deciaração a que á:.io€ .r a-t. 27o,

e) Anexo V

\', da Lei

r1

o

9.666i93.

-

fulodelo de Declaracão Dandr-r ciência cle que cumprern plenamente os
Requisitos .le Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL

3 1. Esta licrtâÇão regei--se-á pela Lei F;LJerai no 10.S20, cle.l 7 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 12212007 Ler conrplemenrar i 2:ircô e aite|açóes. por este Edital e seus

anexos, aplcaÍidu-se, subs,üia,.rarÍreilte.
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CONIISSAO PER\I,\

8.666/93 e respecti'/as alterações. ale..n das demais disposiçóes legais aplicáveis. que ficam
fazendo parte integrante da mesnra, independente de transcncãc.

4. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
1 001 'r0 302 ú12L227I
Projetol\tividace: l,4arutcnçã: C.s lt.vid.rCcê e P.-ojeio.: cjo
3 3.90.39.99 -- Outros serric.rs de Tr:rr-eiros ?e:ssoa Jui'id.ca
Despesa. 0995

Fli\41

e Hll

Fo nte
86

31 001.10 302.01252505
Projeto/Atividade: Ívlanutenção das atrvidades dos serviços Especializados
Fonte
em Saúde- nrécra e alta co,l prexrdades 86
CDI/CEI./IIlAUD ITOR I A
Desso?
I 3.3 90.39 9§l - Out.cs Sen,iccs '1ê Trrrceircs
"lurídic
I Despesa 1 06-1
lr
31 001 10 301 0086 2455
Projeto/Atividade: Programa de Assistência lntegral a Saúde da t\ilulherFonte.
PAISM
Õo
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.
l

2c3

movendo a Saúde na AtenÇão BásicaNASF/SAUDÉ BIJCAL
3.3.90.39.99 - Oulros ServiÇos de Teíceiros Pessoa Juríclica
Desoesa: 1103

86]

31 001. 1 0.302 0127.2619
Projeto/Atividade [/lanutencãG Passcs que Salvam- Oncologia
3.3.90.39 99- Outros Serviçcs de Tercerros Pessoa Jurídica
Despesá. i:137

Fonte
01

il

3i.00'1 10.302 i127.2271
Projeto/Atrvidacle: lvlanuierrçãu dc Ccnlr c ,Je iieferencia em Saúde do
Trabalhedor- CEREST
3.3 90.39.99 - Outros Servrços de Terceiros Pessoa JurÍoica
Despesa: 2944
Prol3to/Á.trvrJaoe Tralamenlo tora do uomicilio l'l- D
3 3 90.39.99 - Ouiros Serviçcs de: Terceiros Pessoa Jurídica
r Desoesa: 3025
31 001.10 302009A ?2??
P!'ojetolAtividaC€. !\,{anutenÇão do Serviço de Atendimento Móvel de
urgência SAMLI
3.3 90.39 99-- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

LDespesa

Fonte:

ll-onte:

86

1

l- onte

86

Fonte
86

1221

31 001 .10 303 Cti27 .2293
: Proyeto/Atividacle CFO Centr^ de E
" 2ecratrcl:r1es Odontológicas
3
3
90.39
99
Outros
Servrç<.r"
cie
lê;cairos
Pessoa Juríciica
i
Despesa
2993
I

Rua Urbar,o S.lntos,

r:'

lll57

Fonte
B6

Bai;r';.!.ça:.i. L1ip.'t:ttir., l,l,\

('EP 65.9(}0-_ir)5

/---.---.2
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I Projetos/Atividade: AÇOES DSTiHIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Despesa 1584
31 001 i0 305 0094 2514
Projeto/r\t;vidaoe Centio de Controle de Zoorioses
3.3.90.39 3!i --Ou;ros Servr.os de Terceirós iessoa ;uridica
Despesâ: 2961
f--..

Fonte
86

Fonte
86

344 1')54 2515
Projeto/At ivijacje; Vigilârr:ia Sanr ária e A rrr bienial
3 3.90.39.99 -.Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
Despesa: 2ll 0
31 001 '10ltcs 11094 2sc.-i
Projeto/Ativi'Jacie V;Ei âr:ci: I::pic anr o'ógica ern SiaLiCe
3.3.9C.39.S9 - Outros Serviços de'Ierceiros Pessoa Jurídica
Despesa: 'i070
!a1 AO1

1( t

Fo nte
86

Fonte
86

"!

12? 1t83 2506
Proie:c/A':;vid aa e. ÀlanLrt:rn;ãr :i:rs A+i',rrciade-. A-"sessoria e Projetos
Escecia is/S Êt\/ US
3 3 90.3? ç? - Out,'os Serv:cos dt: Te-ceiros Pessoa Juridica

3'. 0c1

Desoesa 0sr69
31.0Cí í0 3C'1 ít085 25f

Fonte
86

8

Proleto/Atividace. ManLri-.ncâo das Ativ;daCes e Projelos Co Centro de
Atenção l:armacêutica CAF
3.3 90.39 99 - Outros ServiÇos de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte
86

, Despe_sa. 1 01 I
3 I 00 i.iü.302- .1i27 )ài.t
Pro1etoiAtivrdaoê Proorarra de qualrÍicaçào do CAPS
3 3.90 39.9v .- Oulros Servrços oe -iercerros Pessoa .lurídica
Despesa i i95

Fonte
86

31 001 -10 3C2 Q127 ,?F,18
Projeto/Atr'.,idade; lrnpraniaçãc e l,4anutenÇáo Êq,-roterapia
3.3.9C.39 99 - Ouircs Se'vlccs ct -e":er'o: ?:ss:a Jur;oica
r Des'Jesâ,, '2:i2
31 Oi1 1i; 3,;2 ;CgO2t2i
i Pro.,eio/Hi vr,:ac ^ uanJiêr,i.à:) di Se-vrçcs

'

o e Aterrdirnento de urgência

UPA são Jcse
3 3l?ú.3J 9ü - Outros Servrços de Terceiros Pessoa JurÍdica

Fonte
86

I

Fonte
86

. qeqp?,sa 1??C

5. DA PAR]'|CtPAÇÂO
5.1 . Poderão r,arlicipaí deste uregSo os inieressados que tenham ramo de atividade
compat;vel conr o objeto e que arenrlarn 2 todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclUSiVÉr qUafl(t a -iCCt-rr,'rerrr ac.i,j e ,.j(i,, slirlS F1rír rí,CrS de ClaSsifiCaÇáO daS prOpOStaS, e Se
apresentaíerTr ao P-eges|p6131 no dra hora e jocal definrdo no preâmbulo deste Edital.

5.2. Não podei;io participar desta licitáÇão empresas:

ri(

1.

rh.r.,r li,t,,i
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5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada êm côncurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas. qualquer que sela sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionenr no oaís.

5.2.2 Que eslejarn curnprindo pena de suspensão de licitar com â Administração Pública
Municipal ou tenham sidc cleclaradas jnidôneas pela Administraçâo Pública Federal,
Estadual ou lVunicipal ainda que tal Íato se dê após o rnício do certame.

5.2.3. Que tenham sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servrdor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.
5.2.4. Que se apresenlem crn ÍoTma.le ccnsó!"ails

5.2.5. Pessc,as Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As licitantes deverão se apresenliar junto ,lo P!"egoeiÍo(a) por meio de um representante,
portando seu document. de iCenlidêde oriain?l e Ce,,'idamente munido de Carta Credencial

assinada pelo representante legal cla errpresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o nlodÉtü do Anexo ll do ãoitai. o\r pr'ocuração que o nomeie a participar deste
procecilxer:tc 'icrtiltório em nome da icitai,ie, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
Íirmar declarações, desistir ou apresentar razóes de recurso, assinar a ata ê praticar
todos os der)l?is,:,Íí.,§ J)r,ItineÍ}tes ao presente certâme.
6.1.1 No caso de tr'lLrlâr. direl." 0u:ócic iia cmp;'ese apresentar documento de identidade
juntamente cor'l Co"rtrat.\ Socii:l ou P.oistra que conioro\/e sua capacidade de representar â
mesma
.2. As particrparrres oeverâo apÍüsenlar tatnbern ato constitutivo, estatuto ou contrato
social enr vrEor devidamente Íegtstraclü em se tratando cle sociedades comerciais, e, no
caso Ce socie,Jades po| aÇóes, .iúo.Írpai-rirad(l de docutnentos de eleições de seus
admirrisiraoutes quariüo o ricitdirte 1.r, idpi :seniaJo ilüt- pessoa que estatutariamente tenha
podeÍ para tiri. üorTlí,ovdnoÕ esta cãpacidade juríciica
6.'1

6.'1.3. As pailicipantes deverão drnoà ajf,Í(:sentár, p;or rrrtermédto de seus representantes,
Declaraçào de Ciência e Curr pnr r,úrr:r.r dos F(equisitos de Habilitação, podendo ser
utrlizaoo o rnodelo do Anexo V co Edltal.

.4. Fica facultado às par ticrpranles apÍesen(ar Certioào Sirrrplficada da Junta Comercial
do Estado. p;rra oerlronsirarem sua clrrdicào 6s Jllf py IPP
6.1

6.1.5 Os ricc:'Terlc...; rrccs:-i'ics .io .'.C:!.ra:;i'ento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fcra dcs cxvsloÍies. 1,r>CÍ]r'i: ser :-orr,:sentados em original, os quais farão
parte do processo licitâtório por qualouer processo de cópia autenttcada por cartório
competente ...ru puoricaçáo cú orqáu da t.r'tprensa ofroral, observados sempre os respectivos
prazos de vaIoaoe.

6.2. Caso as licitai?tes não se façan Íc-"lresenlar durante a sessão de lances verbais, ou
sejan-r descredenc iadas, licarâr: inr possibilitadâs de praticar os atos dêscrito no item
6.'1.

6.3. Pa:a câda ll.ttântê cr:e p?Íicipar Cc te'l3me ser.á pernritirlo somente um representante
para sÉi niún;{êst,r' enl n.J: i:\ cc t:tr:i c,s r nta;1o, vedarla a participação de qualquer
Rua I lrbano Sa lr)s. nn
C
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t&y

interêssado representando mais de urn citante

6.4. As licitantes que dese.iem envia. sElr.ls enveiopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao erdereÇo constante do preâmbulo desse editel, aos
cuidados do(a) Preooeirr ta) munrcic3l.

6.5. Somerit: seric acc,tas :rrtri vi

idr; :s

comprovaderrÉr,t : ío;er1] rerr€ b ( lc:' "t:ft.s icr

ir-ri,:

i:

er,r eícrp-:.s
da :;es ;iio

:nviados pelo correio, que

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo. bastando, para tal,
comunicação escrita da licitante que Ceverá ser apresenteda pelo novo representante em
tempo hábil.
7. DAS MICR() EM!,itEsAS

E:

litili:-

ÊSAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por Íorca cia Ler Cci-nple, r,errtar ri" i23ijô É do art. 34 da L-ei no 11.488/07, as
Microempresas - [v]Es. as Enrprasa: de F-eq..renó Poile EPPS e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPS oJe tenham interesse em oarticipar deste pregão deveráo observar
os procedimentos a segurr drspcstcs

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que

eventualmente possuam aiguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal e trahalhisla cieverão consignar tal infonnação expressamente na
oeciaração previsra no ire,r tj i . c.

b)

no mornento da oporturra fasÊ cie habiirtaÇão. caso a l,citante detentora da mêlhor
proposia seia uirra tviÊ. É;P ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
errvelope. tcda a docuri,entirção exig,da neste ECital, ainda que os documentos
perlinentes à regutariratle :rscal e trabalhista apresentem alguma restrição, bem
como alourna êspécie ile r-iocir-nenlo rt.rê ,,/enha ;omprovar sua condição de
m

c)

icroer-tpre{ia oLr ern prêsa de :,eqrren

;

oorte,

conro crriérr,) de oaser,irr.tl(: r.;tá.;ss:guiaCa prei'erênc;a cie contÍatação para MEs,
ÊPPs ou (loOi-)s, errtendendo-se por empate aquelas situações em que as
propcÍitas apreseitadaa ,-.rLr: r'.{E'- E[)Ps ou COODs selam iguais ou até 5% (cinco
pcr cei-ü)) §r.rperinÍes l tn€liiLí pi:p,)st':l ( iassifroacra

7.2. Para eferio do dispost() rro rte'r acirna üaracte)'izando o empate, proceder-se-á do
seguinte nrodo:

a)
b)

a tME EPD ot, COOp rÍiais txrm cl:::sificai:1a terá a oportunldade de apresentar nova
proposta no prazo máximo d? 5 ícinco t minutos após o encerramento dos lances,
sob L)e,ta Je pre:,,rsào
a nove f.rroD)sta d.:r pre çc, inÉ rtlttn l.lJ na alrnea ,rnterioi' deverá ser inferior àquela
consiCei-ade \/en.eCcr? l,: lril.;.-e s;lü.oão €m que o objeto licitado será
adjudicado em favor da C-.ler:-Jra des1a nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preoo seja ?ceitávei e a l;oitar,t-o aÍenda às exrgências habilitatórias;

c)

não cccrrondo a contrata;ãc ia VE EPI:u COCP, na Íorma da alínea anterior,
serãc ccnvocada as IVII. ii-],s:.i :JO[:s ren.]anesüentes. na ordem classif icatória,
para c exercício C(t míls!':ra Ciíeitr-

d)

no caso de Êquivà{énc,a Je ,/ãicies apresentados pelas l\,íEs, Epps e COOps que se
enco,.iTÉrn üilqLraüía.iái I § t.t.iT, . l. .,,iitea '.:'. sera ;ealizado sorleio entre elas para
qúe si;iÉÍr.ií;qulc' aqlle,d !ir,!, É,t,,,r.|.-'- lrlú.1,,o âJ;êsjÍltat a melhor oferta:

Ilun []rbano -\antos. n"
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e)

na hipótese da náo-contrataÇão nos terrnos previstos no item 7.1., aiinea c', o objeto
licitadc será adjudicado ern favor da proposta originalmente vencedora do certame,

0

o procedimento acima somenie será aplrcadc quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apr?se,rtada por [/iF FPp ou COOP

8. DA PROPOS]'A DE PREçOS
8.1. A proposta de preços deverii ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externir os ie3ü.nt.. :; irríc r rr,ri; -, : s

A(o) Pregoeiro(a) da PreÍeit,rra l,,4unicipal de lmperatriz - fúA
Pregão n'' 089/20i 8-CPL.
Rua Urbaiio :laht,)s, rro 1657 . E.iÍrr<,r JuÇâra - Imperatriz - MA Envelope 1 - PROPOSTA DE F'REÇOS
(razão social ou nome com.:raial do licrtante e endereco)
(A PF.OPOSTA APRESEI.ITADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher rrrcessairan]en

i4

91r 5gg,,ir11gs rei;uisrtos.

a) Ser digrtacla ou inrpr€,§sa enl unra via, ,edrEida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas rasu as Lru ,rrtre[irn rs .ie viií]rr'renle ciaiaoa e assinade na última folha e
rubricada nas derirars por pessoa iuriürcamente habilitada pela empresa.
b) Conter ,: descri,_;3,,: (i.tarliíid.. e c: ,:t..-ificaÇões necessárias à identificaÇão do objeto
desta licitacãc conÍorme Anex,. ! O lc1131le de',,crá ;ndicar a descrição detelhada e
especiÍc:rJt'. .tC,::;Í,ã, ,.i-: i {":,.\liíira,a,: :.,;l.ts !'* r,T3rl,éi e/o,.noCelO dO prodlrto Cotado,
quando for o caso conforme Anexo l. e respectivo oreço por item. em moeda corrente
nacionar ex[rressÕ err ai,]ar si,r.J! i:, ,i ,;]l.rt total da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão ace itos rrtó 02 ,drias' D;s,.: di.:irâ i a.ós a vírJula na descriÇão dos valores. Em
caso Ce dive:gôrcia :rni':, o! J,i i.És ,.ri' , ',:! i to:.r i. s?rão .ronsiderados os primeiros, e
entre r.r u:,;r ?iDr:t:-.c e;;l ;tí,.,:.-i:^r: .., p,l;- ,xtenSo. s.:iá co.siderado este últimO.

b.1) PARA A FOR['!Ul.AÇ4e nÂS Pç'oPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS OEVER-Á SER
UTILIZADA Â DESCRICAO \)OS I'I'ENS CCNS'TÁT{TES NO TERMO DE REFERENCIA,
soB pENÁ IIE rlEqcI nssttr".]^ÇÀ.\ r:,/r. pRepnsTJ
c) Atender às especiÍic;rçóes i11írrrr'as estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
ReÍeretrcia (Ê.flÉ,(o ti, -)rrsspurrclc.,,ic ..rüs itens a seíenr adquiridos, e estar datada e
assrnacia pCi pessoij J,rridic,jn \ê|l i.-- i,.,1 litar.]a peitr e:npreSa.

d) Os precr;:', :n.t,rl.:'ttaalcs r- 1'orlcr1.,jç.rs-, i111,1,1 taalos oS custos e despesas, tais
como: custcs dir-eics e inCiretos :rbL.rlo.r irciCêntes. taxa de admrrristraçáo, serviços,
enCaÍgOS S\:.,C a,S tí.,'Jair;§Iás. ru9ui.) j tr.r,,ái',el,io, ruclo, lrirnspode e úutrOS neCeSSáriOS
ao cun'rprirneiitô i,rtegral üo cb,erír oe:.le Écllai + seus Arrexcrs.

A PROPOSTA DE PRE:C(f DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NASESSAOEIVT rrL:ttl LtÉitVr:rJt-r ü:r ÊblEAI'{ÊXONÀOSJBSTIIUTAPROPOSTADE
PREÇO llulPRÉSSÉ'.

E)

9. DA ACEIT.\ÇIÀO TACITÂ
9.1. Os o[eçc,s ]prüser'rln(:ro.i dÉi,c-,i

a)

refletir:i:a

ii.i-.','.:C.-.

l(tir il l;rr ''))i

í:

,r

:'! -\ i::,-.J Ce prestaÇão do servtço;

c'' lrl

(.. 'Jlôij
I i il | ) i
i I-i' Ír: rt.;lt - .r.'
|

!

'
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b) compreender todas as despesas râis conro: lrustos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administraÇão. serviÇos encargcs soclais trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,

transporte

e outros necessáíos ao

cumprin.t:ctô Integrai do objeto deste Edital

e

seus

Anexos:
c) ser rrreajLrslá'/eis durante a vtqet()a

9.2. Ê. prestaçâci lc,Ír s(-,viç'.,r,
emitida pela Conlratante.

-,

9.2.1. A exe:r.rçàc rlcs ,qe:r,rccs
Contratante.

cl

l

ioi'rlí':Jto

t-';^.;':' :-1j,r ar),:s

I

Íe(:(bi']lertto da "Ordem de Serviço",

r.iá::al'.'4da nas qr?ntidades e locais determinados

pela

9.3. O p[azo de váiidade da píoposia sçiâ de d0 (sessenia) dras, contadcs a partir da data
de enlrega da mesma.

9.4. Llrna /rrz :rt úi [; s ,rs p.opr,r,tas , riir-] ;srã (/ a(lmitio,rs cancelamentos, retificações de
preÇos altera.aes or , :,llern?l "rr ' .':s l c'.:rcõeslespecrflcacões estipuladas. Não serão
considerada 9_A§ltç[q§-te§_S_Ug-9-gJrtenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões
9.5. QÚaisouer tribrtôs c'.rstos e .lç'sr. aas diretos or-r ir.diretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão consrderâdos como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados plertos de acréscrÍros a qualouer titulo

9.6. O não rtendlrncntc de qualque ' exrgênciar olr condrcão deste Edital, observadas as
condiÇões p,-evisL;s r,os s,ib,ierri 2i.i; ê ;13.6 ,nlolcaiá na desclassificação do licitante;
9.7. Caso os D'azos oe yalididÊ '1a :r..ílc<t-r e Ca execuÇáo do objeto sejam omitidos na
Proooste de PTeecs ola\ PreaiôrÍct'lr ^i-tênder:t aarl o Sendo iç;uais acs previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA FtABit tIÂÇAO
10.1 . A docurrrentacáo oe irabrilacáo Lieveaa seÍ at)r --seÍ)iada enr enveiope lacrado, trazendo
r ig iloounrentaçáo.
em sua parlLl 3xti:tirâ r)s liiz,:'ies â :à1,í) ..r
',ç.1.1,

A(c) P,e JúÉ-lro(ã) J- ;: .:r.:1.r'e \.r- :. -'. tla' irl.1r'ê!írt .L4r\
Pregãc rr' 033/?0 i3-CFlRua Urbano Santos, no 1657 - Bairro JuÇara lmperatriz - iíA -Envelope 2 - DOCUMEN tOS tlÊ HABiLITAÇAO
(razáo social cu norTle comercral cio iicilante e endereço)
(A DOCUME:N-|AÇÃO APRESEN'I'ADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NLTMEqÂ)Âi

10.2. Os cjoctttrt€iitC,S 'te(:e!,:;;r,ir ; n.rl.rir,láçac ábatXo relaciOnados, poderãO Sêr
apresantsdc:' :- o, g'nal oÍ . . : Í 'r"::- ' .r .-,- {:'i :)Í.t:S9a :iaiiatório, por qualquer processo
de cót-i,,r ia ,t. -'..; r r i): I r-d .i)'r:, cl -[ri,lr;']li o.L pi.t.l ,ceí.ãc em órgão da irrrprensa oficial,
obser,,?dcri'i:,i'trt-€ cs ':.: pcc1i,/1).; pril.,o: re r,:'idaCe:
a) Registrr-r LCÍileíci:1 no casú ce

eÍYi..i€,-r,a ,rtciiviouJt.

b) AtO OOrlSiIJtrvO. Êsiaiulú Ol.t ;o, ,ridir. ili,rdi eni !t,lO. deJidarÍrente i-egistradO, em Se
tratanoo iri s,.r/,:'e'r"l!13,q eo!.gril'-'. É .í, (iil:.r .l.t sí,)crê:a,)es p,or açóes acompanhado de
lq6grn,;.19", íle r.tÊ it:^S 11É. :i,r . .. a.l:;,i, §i ,, , .,.. ,, rs{}.i,j;-:,-. CO .}tO COnStitUtiVO nO CaSO de
SOCiedadesi :;vii i:er"nrtnhad:r .1,:. ', ''r , 'r rjir,:tÔ-i:' -r6 ,."1;16i; j
b.1) O: de:r-r";'r'1 ?1'A5"-, : i:,.v;r;r- r ::ít : .^J.tL.,':|.'lhí,r.iis Ce tCCaS aS alteraÇões OU da
Rr,.,

i r lr
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consolidaÇão respectiva,
b.2) inscrição do ato constitutivo, no (.aso de socredades srmpies, acompanhada de prova de
diretoria em exercício: e
b.3) decreto de autorização. em se tratândo cJe empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento nc., P:ris, e âio 'Jc relrisiro ou âutoflzacão para funcionamento expedido pelo
Órgão compe,e,tte. quarrrlü a a{ivrdacÉ ãssrili ar ei,g,r.

c) prova de inscriçãô no Cadastro Nacional de Pessoas JLrridicâs (CNPJ);

d) prova cie reguiaridade para
Dívida Ativa e Prevrclerrciária

Çor'r

a FazenCa Federal (Tributos e Contribuições Federais e

rl

r:11r.,1a'ic1ad: F)ara c) x ,r i rzenda Estaduai do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribt]icóes Estadt ais; e l.)iviíja ctiva):

e) prova de

Í) prova de regularidade para conr a fazencia l\4unicipai do domicilio ou sede do licitante;

g) prova Ce reoulariCade

relative ao FGTS, repi-esentada pelo CRF
Regulalrdade Co Í:CjTS, eLritido peia Carxa Êconomica Feoeral,

-

Certificado de

h) Certidão negat,va de ralência ,u .ecuperacão 'udicial expedida pelo distribuidor da sede
da peSSOa lüridr;,.] !:n,,rrc-r d ,lie !s L.t: L(,,.1,âS ,,.,a riAia ÍixadA para abertura da LiCitaçãO;

i) Balanço Palrimonia! e demonstracõe:i contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na Íorma da le,. q;e con''rprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balanc;etes ou balanÇos provisórios, podendo ser atualizados
por Índices oficiais quairdo encerradc.'já :'nais de J itrês) rneses da data de apresentação da
proposta.
i.í) O Balançr: patrrmonial e demonstraÇões contábeis deverão conter registro na Junta
ComeÍcial.
i.2) Serào colrsroeradr,s acertos 'iürno n:r i,irma oa Lei o balanço patrimonial e
demonstraçóes contábeis assim a preserriadcs:
i.2.1) sociedades rÊgrdas pela i-ei no,-) 4r).rrl'6 süiredaoe arrónima):
- publrcados enl Diárro üÍrcral: oir
- publicados enr Joriral de gr ande crrcuiaÇ'lo, crl
- por íotocópra regr;irada oU a!.ilel]t,ca:::t Ia Jrrnta Co"'re,'cial da sede ou domicílio do
licitante
i.2.2) sociedadeÍj por cota de responsabrrr,.-raoe iirnrtada (LTDA):
- por foiocópia do Lrv;o Diáric .i"rr' :ia.' 'r'rt. sutenlicado na Junta Comercial da sede ou
domiciiio do li;nante clu ern outro órgao equivarente; ou
- por fotocópia or.) Batanco e dás isnrcnsireÇôes Contábeis devidamente registrados ou
autentrca..ios na Jufitr1 Cornercrai c3 secli cLj conrrcírio oc lrctlante.
t.2 3) socreuade círirda ní) exer(:;c o e,Ti c ,tso:
- foto.óf,ia r:jc Bali:rço de AL-íi rtura devi{rame.rie regrstrado ou autenticado na Junta
Comercrai oa sede ou dornicilio do lrc'tar:.e
i.2.4) o balanÇo p trrrnonial e as il.r-.nst'aÇões c.ntábeis deverão estar assinados por
contador ou por outlo prolissroirâi r,.iri,váreí'r(e, cevidamente registrado no Conselho
Regional de {len1alril,.-.iaCe

j)

Provã cle i'rscriçàr.r no caorjlic (,(;

i,u,

rl r

titu,rita.:ti Êstallual

ou municipal, relativo ao

__-----:......8

1_

,i
IiS'I'ADO DO M4R,\NTI,\(.}

1S

l)
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('() N,I ISSAO P E RNl A N E vI' lit t) ti t,I Ct't A(r AO
domiciho ou sede do lioitante, pertinente ao seu íamo de atividade e compatível com o
ob.ieto contratual

k) Comprovante de aptidão para deserrrpel hc cie atividade pertinente e compatível em
característiccs. qJar)1idaôes e;Íi]zi-:s r,orrr o objeto desta licitaÇâo, atravês da apresentação
de ati:stado,.s,r f .rrrec;co.s) plr i-( ss-i: jr.ri,'t,ca rl*' di'elc, púi,hc<, cu privado.
l) Dectaraçâo, firmada por represeni.lntÉ iegal da erapresa. de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturnc, pe, !íJSc, ou rnsalubre. e de qualquer trabalho a menores
de 16 ános, salvo r'rá corrr.jiçáo !,É úÉ,r(j ,,drz, a pàrtii oe 14 anr:s, podendo ser utilizadO o
modelo do Arrexo lV do Edital.

m) Certidão l{eqativa de llebitos irar,alirisias
í 0.3 - Se o lrcitante for a matriz. Íodús os docLrmentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz ou:

10.3.1- Se ,-. lrcilarrte f:r.) filiai todos os documenlos deveráo estar com o número do
CNPJ da filial, exceto üuanto à CeÍiidão Negativa de Debito junto ao INSS. por constar no
ptóprio .loclrt;,1r-, i.o quÊ a ,.':li,cü pa"r i'r',ii,z e filjars. bem assrm quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS. quandc r ii.'a.t? lenha o .ecolhin.ento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documentÔ comprobatório de autorização para a
centralrzaçâo,

í0.3.2- Serão rJrspensados oa aoreserltaÇãc de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela l)rô!r a nalureza. íorem emitidos somente em nome da
matriz:

-

As cerlidôes e

Cocumêntüs ernrtrdcs eretronicamente pela lnternet, somente
produzira.n eieitos .om a cari'iÍ^)a.àc oa autenrc'.rade no endereço eletrônico do órgão
emissor

10.4

í0,5

- O nào atenilrrr,:ntc
inabilttàçâo do licitarrte.

,lt

tltlalql,rrí -'xigêncra cu condição deste item, implicará na

1í. DO PROCHDIMENTO
1í.1. ilo drâ, lrorâ e loúai oüsigr,3üúà,lçs,'e ir rstri.rn ieiricl, na presença dos interessados ou
seus :epresentantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostls Cú preÇos (Envelope 01) e os documentos de
hebilitação (Fnveioce 0il)

íí.í.Í. C(A) Pregre,ío(a) poderá estalrciecêi prazc de tolerância de ate 15 (quinze) minutos
para a abertLira dos trabelhos.
14,?.. lnic,,a,:la i,. :i,,r: iãL , nefrh(.rm :iü,.r.r,ÍiÉi rt.) g,rc,.l prcDosta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a1. pelo ãue se rrtcornentj:r rir,!) iuJos JS interessados em participar da licitaçáo
estejanr no lccal desigrrarlo peiü riiêics t{i (quinzr:) r;rit'tutos gtIgS do referido horário.
i.
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/J,

í1.3. Após a verificação dos documentos de credenciarnento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimcs a declaração constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comercrais ccasião enr que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os req,-risitos estabelecidos neste edital, com exceçáo do
preço desclassrfr;;111ç--:4 ag :llc. nl^-:lir . e;s

íí.4. No curso da sessáo dentre as 3ropôstas oue atenderem aos requisitos do item
anterior o autor da olerta de lvl€nor i'reÇo e os das ofertas com preços ate 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão oÍef3r lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, atê a pr,rclarr?Çãa

dr.r

!'a:rodcr

1í.4.1 A oferta dos larrces oeveÍa sef efetuada no llromer]iú em que for coníerida a palavra
ao licitante. ,ra orcierr crescentc ciü clesuui,to.
11.4.2 Poderá;ía) Plegae;,1iír., ns{ j,):', ?- í:orr] as iicrtantes vrsando estabelecer um intervalo
ruzoárel entra t,lmr)o. rrrlore.; e js iair :ês i'ertz.diis.

íí.4.3. Dos lances efert;dos, r1f,1., r,',21,.-,,r, retraiaÇác
í1.4.4. Depois de definido o lar')cÉ üü riicnüi vaior, e rra hrpótese de restarem dois ou mais
licitantes. retoma-se o cürso cl.r sessa.J d I iír de definir a ordern de classificação dos
licitantes

rÉ,r''r a n

esce nte:i

íí.5.

Quando llàü í'oTerrr ve;.ii,r-.;],Jáii Írú |lrinimo, t.ês propostas escritas de preços nas
ri,.,rYr 1.i 4. (,,(1 i'í )qaeÍcía t c,lassiíicará as meihores propostas, até o
para
máximo de três
olrrt seus ã:ltcr-.S ceÍiilp?m dos lances verbais, quaisquer que Sejam
os preços oferecidos irâs proirú:ila., escr itas. i Ha,,,endo empate nesta condição todos
participarào Lia et!]pá dc tances \,,e, Cars l
condiÇões r,1,:firtr.ias ttc

í1.6. A desisiência ern apreseriiar r.rní:e verbâl, qtrarrdo corlvocado pelo(a) Pregoeiro(a),
impticará na rnanutenÇão do ultirr ro preÇo apreserrtaoo pelo licitante, para efeito de
ordenaç;ãc üas proposras.

11,7. Caso não se realize lâr'rces verbais pDr ',odos os licitantes, será verificada a
conÍornridade entre a [)ropc3ia c., :.r,;r ,Je ,r)e'roi píeçc e o valor estimado para a
contrâ[aÇào.

11.8 O r?n;erí.-'rri,,'Íô da
Pregoeiro(a)

os.

.rt

ir.;.: :,cíirpetilivã dar-se-á quando. indagados pelo(a)

licitantes manrl,?starcrr sei., desinteresse em apresentar novos lances.

í1.8,1. A anresÊnteÇãc Ce nova:; I,o--':res ra fornra do ihrm 11.4 não oreludicará

o

resultado dr.: certane er'. relacáo ao lrcitünte mais bem classificado.
11.8.2. Encera<j? a etr.)í)í.t í)a,t11r{.,,'ilril t" ilti:2 ata criÍtclro itÉ-.m quando for o caso, dar-se-á
o início iâ clmr.;c'icàc relaliir,; ; rs al:'.r'iariB rl: rs rtbjêto de-(t?r licitação

í1.9. Deciarada encerraoa a etapa ,'omnetitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preco cfeÍadc ola) P':..Êirc(..\ r'.'lc,.liatame 1te dará início à abertura do envelope
contendo os docr,rmentcs Ce l'::hiirtar-iIJa CrcpoxeÊle cuil Droposta tenha sido classificada
em primeiro iuqar

11.í0 Sendc ir^abtlltadr a )r.,pocê ric .'.lla irccosts tenh. sicio classificada em primeiro
lugar. o(a) Preqoeiro(a) r)ross4gl,rirá com a abertura do envelope de documentação da
proponen'te cialsrfroad., !-,ril s.i-;r r,o. 1.,, : ji:irrr suces§ivarnenle, até que um licitante
atencja ás úúi'tdrç!,És irx;r:,às i Firi'-i çc,Lá.

í'i.'11. lias srr:u.rçôes pi::vista: r'(js iLrr,e:rs 1i, lit e 11.'iÜ. o(a) Pregoeiro(a) poderá
negOCiaa ililclânr:.rrle ,-',,, i 3;ir!.|. , . t. lé:ít 11.,e SÉlâ COITJC deSCOnto melhOi.
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1í.í2. Verificado o atendimento da:.. exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos lcitantes sendo declaradô(s\ vencedor(esi aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adJudicado pelo(a) Preqoerio(a) o objetc dc certame.

íí.13 O(A) P.egoeiroía) ma'rtcrá ern seu poder os envelopes dos demais licitântes
contendo os "f'ocrrmenlos de habiiiaas.)' Após li (cir':co) dias úieis da contratação, as
empresas poderão retrra-los no prazô,re ate'Jli (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.
11.14 Da Sessão Pública sera lavrarla ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeircta; e í.\cr rcocs os licitê,.1{rs lrÉ}. rrtes

í2. DO JU|-GÁ.MENTO DAS PRÔPOSTAS
12.1. Esta ii,;itat;ãr e do tii)o lvi,lxül
a legisiâÇão i.ieri!i')enr.,.

['rs;., por'L(]te, =-r]r r.cnsorància

com o que estabelece

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes
deste edital, notadamente às es r--reciÍi,;,aÇiies míniftras contiJas na Proposta de Preços.

2.3. Será considerada mais .i antâjôsã para a AdministraÇão e. conseqüentemente,
classificadã em pnneirú lugat a prop.rsta quÊ, satisfazendo a todas as exigências e
condi.ôe:; l,:sir r:clitár. ro''es(," r.: r., illlilDR PREÇO POR LOTE.
í2.4. HavenCc âSschita itu€' 1:rlr (l: .,i.'lc'es .-,nlre C:ras otrnais propostas classificadas,
após os iarrces verb.:is se fo. o c'ls{-. o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
't

mesma sessão e na presenÇa de toalas as ciemars licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do dispostô no § 20 do a:troo,i:r ria Lei n( ô.ii66/93.
12.5. No caso Ce C,ve|Eéncia en',i. ..r .;i,-, .-,ur'nerico e o poí extenso informado pelo licitante,
prevalecera este uiirmo, e entÍe o val.rr r,r'rrtáiro c o global. se Íor o caso, prevalecerá o valor
unitano.
12.6. Para fins de honroiogaçáo .rporr aijudicado o objeto. o licrtantê vencedor fica obrigado
a apresentar no!a propo§ta <r\-lç,.1u<i -ia ,iú u'eÇo oíeriado La etapa de lances verbais, no
prazo oe aié Ü2 iüors1 dias. direlan',rrÍil$ rrâ seüret. ia coi ltratarrte, contados da audiência
pública do Preg;âo. ato atíaves cio qlral frcêrá ae iogo r:renkj o licirante.

í3. DO DIREITO D:

RECURS,O

í3.'1. Decla.ado o vencedor q aiou? lrc t?nte Dode!'á manrfestar imediata e motivadamente
a intencãc rie reccri'er i3m r:ir:rr:c em at1 C: sintese das sLres razões quando lhe será
concedido ," prazc rje C 3 itrê:.' : iar' ;)ii . . .:i rrsúrrlaoãar des razões do recurso podendo
juntar nenrcria,s Íi:ando os al::i"1,:.-i iicitr:ntes desde logo intimados para apresenlar
contrarrazões ern rgual 'rfnre|c le drer. c e r;cn':eçarão a cor!'er do término do prazo do
recoríente. sendo-lhes asseguracia viÍ,t,i ,rrüdrala aos autos.

í3,2. O recr,rso podera ser feito na propi'ia sessão de recebimento. e, se oral, será reduzida
a tenno eftr ata. hl.io !,eràJ c.)flsrde[adoi os re.;ui'sos interpostos, enviados por fax, e-mail
ou fencidos os respecti\,!:§ prazos le.r?,i

í3.3. O(s) ,ec'.,rsc(s). r riicr lur.).-c,, u,-rru suspcnsrvu. sera(ào) dingido(s) â autoridade
supeÍioÍ, púr ir,icrríeorJ .iü1er) pru9,--'r,,a, o qua, poderá reoonsrderar sua decisão ou
encami|rna- ic.(s; à autoflJade sui,ei.L, ::e1., idarÍ rente inÍorn'raJo. para aprectação e decisão,
obedecidcs os ;ia;rcs ,et;ais
ir
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13.4. O acclhimento de recursc rmp,){ir'á a invalidação apenas dos atos insuscetívêis de
aproveitamento
í 3.5. Decididos os recursos e constíri:lcia a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade cornpet?nte adiudrc? r" l-(,nrcloga a pres3nle licitação. em seguida notifica a
licitante melhor Dlassificad? para assr rat.,ra da ata de reqistro d- Dreco

í3.6 A falta de ,1.ãIiifÍlsti;ão rir',t,rli:;r.: r :n)1iv.: rl r :lo(i) li.itent(r(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaÇão pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor
14. JUSTIFICATIVA

í4,'l- A Contaalacà- de Enri)rrj.:;; ;3-r,:r l ati2j3da na Ê'restaçáo de Serviço de confecção de
diversos rnoOel(.,s C.i-i.rves si,ÍrÍ,1,):) e ; lJiÍrcaual; .ibúÍi',ra de rrorlas em geral, amolação de
tesou.a3 e aricetss ôoefrrmg.:r51oc;!:^^^Â^^.anitanÍ3s e.n anexc é de Suma importância
para o born desen!clvimento Casr ali;idades realizaC;s pela Rede t\,4unicipal de Saúde de
lmperatriz .. í\rA.
14.2-Os serviÇos aqui citados for;r drlrdidc em '1 (um) lote visando dotar de maior celeridade
e eficii:r: r 'Js \';).r rs etapas proced r.ro,rtais relativas à licitaÇão e recebimento dos serviços
e controles dos atos processuars, cc,:r , fflr-"xcs na economia orocessual e financeira, tendo
em vista que a oivrsáo ar-,.nentala 2,; r.n.-rgtilrrricaoe r)âra o referido certame.

í5. PRAZOS, LCCAL DE ENTREG.A, RFCTB'it/tEN'TO E ACE!ÍáÇÃíf DOS SERVIÇOS
t)s serviços objeto desre termo de reÍeÍência deverão ser realizados no prazo
15.1
máximo oe até 03 (três) dias corridos contados â partir do recebimento da Solrcitação em
questão. A einpi-esa que náo ct-r-r.rprí J urazo soirerá sançóes prevrstas na Lei 8.666/93 e
suas alrereçaes.

15,2
Oti $;íviçoli ."ç1';,,-r ,lrssl:,;;; ,&- ,Jti itr tácita ern a6ordo a este term6 de
referencia s,rnr ôr,.rs ariicitrr,ai Í)srij .r . r-,.,ri'a rr!rie rra Sede oa Secretária ÀIunicipal de
Saúde de lmperatriz (ÍVlA) or r toca, rjesignado por pêssoa competente para tal,
aconr;,zrnhaco da re;pr:c:rva r't:': f,s 'tr .;r toi,.;al :trallfic:dc riri co.tratada.
í5.3

A empresa vencedora deve efetuar os servrÇos em perfeitas condiÇões de uso
funcionamento. coníorme proposra apresentada, especlfrcaÇões técnicas e níveis de
desempenhc rninrrnos exiqidos, çiçr'11;r: co horar,o oe expeciiente do respectivo órgão
responsável
15.4
O recebimento (n5 sa1.,i6115 dar-se-á provisoriamente nas dependências da
Secretária Íúunir;rp.,a, le Sarloe ,l,r : ')'.r ;irri,: - ÍlA aÍ is a re.-rliza?ão (le vistoria por membro
cio setor oc complas da corl$a,iaÍrte ri.teciianle a enrrssâo do termo de recebimento
provisóiio.
í5.5
C tecubrrrrô;iLo ,-1.e, -sü-;- -,:,i.,r,t.varneirie aiJos á conÍiirnaçào da unidade a
que se destiira a têaiizL\càcírc n)êsi-,1: sr)rn iivarias do produto mediante a emissáo do
termo de recebrn rento defrniiivrr.
(--) recebii:,e;i'i: I )ri :t:; ,',;r,;! nào iTlpiica na st,a aceitação definitiva,
í5.6
porquanto ciepr:nderá oa verrfrcacão ,.1.a iesultad.r, por meínbro da unidade a que se
destinam cs mesrnos ca satis;:'::,:ãc. oe 'c.aas as ssjJecrtrcaÇóes do l-ermo cie Referência e
editaiÍcla§. í)at) ttj ;)xoei.lr)At: iio ler n r;e lic.:rt.rç.io Fro,lisor,l] ou Jefinttivo, conforme o

e

caso.

Rua l]rbaro Sanir-,s.
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í6. GARANTIA

E ASSISTÊNCIA TÊCNICA DOS SERVIÇOS.
Os Serviços objetô do ternrc de ,'eferências cjeverão ter garantia mínima de 3
(três) meses e assistêncra técniira clrs!'c,rívêi aos cnanrarlos provenientes da contratante.

í6.í

16.2
Enle,',oe-:e po, :i1ar'r-leri!ão. para os fins a que sê destina o Termo de
Referencia, a,qr e a de ltrn:c.r i.r rÊrrrr/ê os Ce[". Lo; p,r c'rer'ier.tes cio serviço de confecção
ora em questã("
í6.3
No caso das c,:r.ÍecÇrie.s. que apresentarem defeitos e. conseqüentemente
haja substituiÇão. a garantia sefá ncvan'rente contada a parttr da nova data de entrega dos
serviços.
í7. DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATADA
17.1
Á ,epa,a, coínÍJlr rijírr.rver. sui.,strtuir oesfazer e rcfazet, prioritária e
exclusivameí]te, as suas cusras e nscos, nurn prazo de no r áximo de 03 (três) dias úteis,
quarsquer vloros. cieieitos irrcorreções, crros, falhas e imperteições. decorrente de culpa da
empresa prestadorà ue serviço.
17.2
A e ,'llrr ii, É -pT:,LlO J: ,Ji):ii: r:tlpi'ópri,.rs Orr de qüaiidade inferiOr, nãO
podendo tal fato ser invoíraclo para justificar côbiança adicionai, a qualquer título.
17.3
A responsa bilizar-se por iodc e qualquer dano ou prejuizo causados por seus
empreÇadr-'s (.,,i t€:r),.€rs(:i:aÍrtg-: llj çi,r É rndiretarnente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de servcos l-, ,r rrrrsrÇões corn vicios ou defeitos. constatáveis nos
prazOs da gar"arrti.a, rlresr''la Éxp,, ÍrdC, , ar irl-.).
17.4
C)bservar a pri)zo nri.r;,',c í:o quáii ,1 eíÍrpresa ficará oôrigada a fazer os
serviços, corrÍorrle rlent ,- 9 r:,.; : a:Si) re ,laràré]lcir.
17.5
Aceilar os acrésciQ; e slrpíessões dc valor inicialmênte estimado para a
rea\zaÇáa dos servrÇos ooi'istar)lês nL rêrrio de reÍer'ê.,cia nos lermos do § 'io; oo art. 65 da
Lei 8 666i93,
'17.6
Arcar coil roCas as ciespesas. oiretas ou indiretas. decorrentes do
cumpirrnen(o das ori gaÇÕes assJrTtiuás
'17.7
Garant,..tue ri .i'.:jo l. r.,r,rissá,.r ioiar ou parcial, da fiscaiizaÇáo do setor
conrpetelrle, rráü êxrnlira (, fír-rr.(.,jdir, de L'Jia1 r;-'spons:bilidade quanto ao cumprimento das
obrigaÇôes p3cluad,ls e-i:e as ('"i:eÍ'
17,8
A asstr:âtr,ra úo c.:,.r:raio po pessL,.t cotllpeientê deverá ser efetuada em um
prazO nráximo de ü5 ((.rrrco) (,... L, '.ts i,-.i',s ..i ,i{)iiít(;aaáo da Contratada, sob pena das
sancôes l)revrstas nc) art' 8i rra i ,-rr r,6jóijr93
17 .9
O Contrata.do fica rb:.;aic a apreeeitar no ato da assinatura do contrato a
planilha de ilreç:os dê pfooosia it;,;'il : 1r,.,;raqr3 ac u,ii!ír,J iarlce cfeÍ1ado pelo llcitAnte vencedor
Sob pena üe rec,-rsÉr cà aslSrnerr..ría (io r;on!rato
17.1O
F'arai trd,ls as ai{is,tr,esi.:r; r,iis ct,,'rio iaias, iÍ,rpostos, tnbutos, Íretes, seguros,
embalagens nriio-cje'ob,a, garân!ia !,'i,-r()as as de.;pesas c€Çor!'entes da contratação.
17 .11
[Íetlr;1Í e iÍr]eui.l;r .( i !"e.i.r(. dâs cleficiênc,as apontadas pela Contratante,
cori relação ao coje?o o.r teiÍI]o
17.12
Responsab;ltz-a:'-.:,: c-rir ar íl.r-inri;r'lio oas prescriÇôes reÍerentes às leis
pre
rider rciá, ias e ou segr,íerrir-;i ilo trabalho de ser.rs funcionários.
trabailrist;:s,
17.13
ltíilnrer '.irrrant,:r a :: :ieri r;ti,': ,:ic ccÍrtratü, em colx patiDilidade com as
obrigacrir-.s por e!;r irs';r:miu?rcJ ii: .i r,i -rs condrçóes de habilitaÇão exigidas no termo,
apreseniancjo o-s iiír i-a íio\.iir-ri:is .1,r ; .,: i,. :rr :.r:iii:taCos pela Cc'ttratante.
17.14
í,c,-rr.,,rir"--i â 'i.i.rr,:',,r;i - -r,,r r)cnr:.1iâirte, p'rÍ escrito. quando verificar
quaisquür condrcó€," rr'ri: -,eÇijr,.a.: .. e^Êc!içac oo r-roirtraio cu a imrnêncra de íatos que
possam pre1udr,ra, e r.'.- :. 1a ..'i (.. ... :, a: ,, :
( | r)íj: r) ):!'1{,:

'-l\---13

iri
us'l'.\tx) Dí) I\I4 il...\[ tÂ(i
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.15
Proporoicnar ta'd:rs : i f :.iliCedes recessárias ao bom andamento da
j,sl pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
17.16
A Côntratada §
fiscais e comercials rêsuitantes ia exç)cr;t;ào do contrato
17.17
,\ i,radi,.r i;lê,-,cra .., . ü:,t.atada. coni reíerêncja aos encargos trabalhistas,
fiscais e cor.i('iciáis, ,'riL' lrairsti,rl . 1-:ü. ir'":tan.o oL .r te;c.:irDS :r responsabilidade por seu
pagân-,ento.
17.18
A Contratada e respo rsáv(il peios derros causados diretamente à Secretaria
17

execução do contratô.

r'-asp111;19

r

I\ilunicipal de Saúde ou a terce!ros ciecÕríente de culpa ou dolo durante a execução deste
Contrato.
17 .19
A aÇáo ou omrssão loiâl ou par cial da fiscalização da Contratante, não
eximirá a Contraracia cre iotar resl,ún.>,roiri, jilue peia rrrá exeouçáo do ob1eto do contrato.

í8.

OBRTGAÇÕE-c DA

eortÍErl 'ANTr

í8.1
Efetuar o pagame|ito,:a forma do itern 19 deste Edital, após o recebimento
definrtivo dos seruiços e veriÍrcaçao .lu ,-urnpíí,renlo cje todas as obrigaçÔes legais, fiscais,
previdenciárras e as dernais disprlsjci)É s .Jc lernic de iieferé,icra.
18.2
Verificar se a realizaÇão dos sêrviÇos foi realizada com observação às
disposições oertinentes nO 'lÉ,rno .,rr' ReÍerêncra imrrlrcando em caso negativo no
cancelamento dc pag arne"tít rjo:1: 59r',1ç;'J rea,rzacios
í8.3
As d.'cisõ?s e, p..rvi,JÉ;,ii:rs lue ultrapassarem a competência do servidor ou
comiSSão d: re,-eir.rr ,rii(, í11: \,: 'i ' :, :la)1ada! ;tor seus supe!.ioÍes em tempo hábil para a
adoção das medidas conven:ente3 a ad|r,lrnislraÇão.
18,4
Rejeriar os sçlrvrÇ(\s c»as espe;ificaÇôes rráo dlendam. em quaisquer dos
rtens aos reqursitosr nrínimos constar,ies cios Anexos I do'íetmo de Reierência.
'18.5
Nrrtiírcar a eÍopr(:rd, l, , csürito, :ruoru ri]lpeiieições, íalhas ou irregulâridades
constantes de cada Lrm dos i(etrs r.,11e -.ç;]-põem o obteto do ternto. para que sejam adotadas
as n,eoiCias CuJ. rji,\. iü rt.l:J.---.4,,.i.,.
í9. DO PAGAMTNTO

'19.Í

O pagaÍnento pelá pr§-.siaoaLr tJos serviÇos será efetuado a fornecedora, por
mero de transferinr)a .rletrônlcr or-r .r'!...Êrr han,:árra ern atÉ 30 (tnnta) dias úteis após a
aceitacão deÍir rtiv,,t dcs T:r:ir.r is í.í ni àp!esÉrr:'j à(, dâs riotas fiscais devidamente
certif icadas pelr., rrgerrie P úbi rcr.r cor':r r retenl es
19,2 ._ C pagarnentc ci;-r':,;i, ss, ?ie.Lra,io ,:n r PI\RCELAS PROPORCIONAIS A
PRESTAÇAO OOS SERUiÇOli à .r,r:,.lrda rlue íorem realizados o recebimento dos mesmos,
não devendo estar ,,,rnculadc a liaLld.aào tol,al dc ernpenho
7.r-,) 'z,ze', jLrs ac pac:n e rrro. a prestadora adludicatária deverá apresentar
19.3
junto às notas fiscais, oomfrrovacàô de sua adimplência com a Fazenda Municipâl e
Estadual, Seguriria,-':e Socra ': t'azer.1a f {ecion:-rl íCcrtrCáo friegatrva de Débito - CND), com
o FGl S (Certrtrc::do oe Hegurar.ca,JÍ, ,tr; r iiTS -i:,rirdão r.iegal;va oe Débitos frabalhistas
=
(cNt-i-i).
19.4
A cont.atanre'râc inc,.;rro elr rrora q{.ranto ao atraso do pagamento em face
náo
do
curnorirnelrr) :l+la rnii-J:r: ',. "nt,,;eciora cas obrigaÇôes acima descritas ou de
qualquer outra.ralis,r qLrü er;.e t-,',i ü, -

lr,ii I rl r.
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20.1
A fiscalizaÇão e a(,orrr lar)ha mento da execução do presente contrato serão
feitos por servidores designados no ato da contrataÇão *, especialmente designados, que
anotarão em registro pr'óprio todas as ::corrências Ceterminando o que for necessário à
regularizaÇão das faltas ou deferiis :-,b3ervadcs na forrna do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21 06 93.

2O.2

A

fi,ca.izarão .lL q.re Í-atJ í.r-rta ci.rrrs:ia r ãc exclui nem reduz a
,r"r C()\'l lir,i,\L-i,-\ i;É,), dir.rrs (au;zicl3 3a CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de eÇãô oLr orrrssão crllposa ou dolosa cle quaisquer de seus
responsabiliCerclr-

empregados oL, prepostús

2í. DAS MULTÉIS SANCOES !.[,TI!II'JISI-RATI\/AS E RESCTSÃO CONTRATUAL

21.1

A rr'iuiia p,ela i,,ÉiÉc,rüi:ü r()lÉ{ oLr paicial dú Contlaio prevista nos Art. 86 e 87
da Lei n' 8.666/93, Íixa-se ern 5u/r, (crrror) pcr centos) do valor total do contrato.
21.2
A CONIF.AiAJA L,ela iriexe.uÇá,i parctai ou iotal. ou atraso injustificado fica
suleita a apricaçác üas sarr{ioes áin],Í rsr,ativàs previstas nos arts. 86 à 88 da Lei n'
8 666/93.
2'1.3
Ocon erá a resois:ro .ont,atrial nos casos previstos nos incisos do Art. 78,
bem como os eí-.itos previstcs nos ar:s 79 -o 80.
22. DO PRAZC ílE v'GÊNCtr ;-'.: a::r..: i.:,1O

22.1

C) prazo ,.ie viqência

ai:

;!r, rr ráiáÇiio clr:s serrriÇos de confecção de diversos
modelos de craves sin,ples É | roríi::,r j,,rs. aberiuia de oorias em geral e arnolação de
tesouras e alical-es objeto clejte Í6;rn1 r'r1 Referêrrci:r ê oe 12 (Ooze) meses, a contar da
assinatura do contrato. podendc sei" iJrori'ogado/adiiivado de acordo com o que dispõe a
legislação vigerte.
(

23- DAS DiSFCillÇOE'§ GEPfr'i
23.í - Após a is:lâraÇãr çJ1 r,3..,;3,6 r,' J.i li.iiacalo. í,ão haveidc manifestaÇão dos licitantes
qLla.r'lc à intei'aãc ^lc in':eipr)g:Ç'r.r .:? '.-o,'ísa. Lr P.§gcel"'-i aiirdrcará o objeto licitado, que

poste.io-rmente ;Éi'á s,r'im9ttrl. :, i:c;r l| l:r:.::rão :i:r arr:cridâr:le :":perior:
23.1.í - No r.acc Cô;^ternosl?ã. d? !-e.r.,-!ols) aoáS prof"riCa a decisão quanto ao mesmo, a
autoriclade incl:r.bioa da dec;sà. ,dji. üica;a c obJeto l:citado;
23.2 - O adjudicatái-ic obi'iEa.se 3 ac€ritaÍ. nas mesmas condiÇões da proposta, os acréscimos
ou supressões lo valorirricra! ::l::lir::dír Co objeto da presente licitação, nos termos do art.
65, § 10 da l Íii Í)" i 646 i1
23.3 - A Prefeitura l\íunicrpal de lnrperatraz - MA poderá revogar a licitação por razôes de
inte;esse público cecoítente ,::t: Íal.c s, ip. !cr,r9r'ile uevioa;'r'ren'!e cúílpÍovado, pertinente e
sufrciente para justrircar tai cí/rtrJur.i ii€j JenCc anurá-la poí rlegalidade de of icio ou por
provocaÇão cie lercerros, TÍreurante pa:-eüri cscnlo e dêvidarnerlte fundamentado,
23.4 - Decata oo orieiro "ie rnrpu.lnar'()! ieÍrncs desie eortal o interessado que tendo aceitado
sem objeÇão. venha, após JLllgament r oe:;Íavorável, aprcsentar falhas ou irregularidades que
o viciem;
23.5 - A partrcapaÇão nesla lotaÇao iirrprroa na acertaÇão piena e irrevogável das respectivas
exiqêncías e co, rúii.ót-is,
23.6 - Âo {a) F'.egrririoi:r) ou .: .\ul.;r,i:rrrjt. Srr:re"ior enr qltai,,1,..rer fase da licitação, poderá
prornover dr,!g1,r,l;;ls at)..r1:\ aild r .:r :'?':, 2i O! rton"Dlem3ntar a instruÇão do pfocesso,
vedada a inclu:,ào pítstl-floí c. do(;,!"r,-.'rli) (,!J r'rfarrinaÇãc que deveria constar no ato da
l
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23-7 - Não seÍão considerados nroiivo-.r para desclassificaçáo simples omissões ou erros
formais da propcst3 ,u Ca ,-io.Lrment r;à') .:resdc que sejarn irrelevantes e náo prejudiquem o
processamentc da licitacão e c entendiTeÍrto da proposta e que não firam os direitos dos
demars licrtantes
23.8 - As no, ir a" d sra2l rraJor.is !i ).rt;, ii,)i,aÇaú r.erác ssn:pre r,terprêtadas em favor da
ampliaçáo ca ür-.trrii., i' jr€ , s r :je, ,.lr,ir( í-s d:: d€ t, )e 1,ac cJÍ,orometarn o interesse da
AdministraÇão, a finalidade e a segLrranÇ:r da contrataÇão/fornecimento:

- Enr caso de discrepàncrz en'ie ls anexos e o Edital, prevelecerá à redaÇão deste
instrumerrto convocdtóÍro.
23.'10 - Caso a ircrtante vencecjora a, .rüâ r'rao esie1a cadastrada junto a AdministraÇão Pública
I\llunrcipal, cje'reiá íaze-ir râo i01,c lhÉ !Élrr adjusrca o (, preseÍrte certanre;
23.11 - Os arrtos do respectrvo Dro('r.sÍ;í) .ldminrstraiivo que originou este edital estão com
vtsta Íranqueao: .,os rot'jressitri., , ni ' (
" lú
23.12-,Cs de;isr-r.s do 1a7 P,-eu,;.rrr.,r.,, ier,rcclrro os deÍnàrs aiús cle irrteresse dos Iicitantes,
seráo pub[cados r:a Irrrorensa Otici;1, :aso não possarr ser Íeitas drretamente aos seus
representantes,
23.'i3 - Na h prilq5r c1e c J:rcr;:ssc ],:,iz:c;!o ',ir :: srrr inier rcrnpido. L) prazo de validade das
prOpOSIaS ítDa ar rltrr-'atir an'tr''r\t.i \(r':'.\c1r.rl ; pO. loual nÚmÊro de diaS em qUe O feitO eStiVgf
suspenso
23.14 - Os r,'ro )r)n'rí:tet sai,r r,-.s.lorr ,;\ ,,s, pera trderroade e legitirnidade das informaÇões e
dos docume, rlori aF.f rrse,ÍaC'r: : r l (1,, : i,l, .er ias= :ia,.,;liaÇà:,
23.15 - A ironroror]zr l ào a'. r:sr.r r;:Co r'-,,:1: riirar:ãc nác implicará direito à contrataÇão,
23.16 - Aos casos oÍÍlrssos :rJ;ircar-:--- àu as cir,r.n rrs disposrcôes constantes da legislação
vrgente
23.í7 - Na conta!,em cirs prazos estabelecrCo: reste Edital exclurÊse-á o dia do início e
inclurr-se-a o.fia io t'e,.,',r|i re ir Lo
23.18- U SennuÍ i-;i)c.e(arro lvr trrLrp i !,c lraLree - cE ivlLlS/ trr ÍrerarÍrz-ÍVlA, poderà revogar a
licitaçáo por T3zÕrrs do ,,rterÉr,,t,e i-!-:;'r ., rrec,-rrer,'iÊ cle fatc sdpervenrente devidamente
coÍiprovado cr a:iuiá-.i oJ, rr.iia .;:,.1: :o ouc nará ciência aos lrcitantes mediante
pubilcação na ir''rpl-rii sJr' jiríi a ,:.ts - l - r::: .ra eer r ü 666/93)
23.19- C EOiia ,.'] :cr-t . ArÉ)(a, i e5,r,.i,. iiisLjLirve.s nC sr!e sJwlr/. rr-Yrpeíatriz. ma.gOV. br, OU
obtidos medranir. liagar;leni(r rro ve.li.r c,,'r:iS 2r].C0 r'./inte iears), a ser recolhido atravéS de
Documento de Arrecadacáo Àrlunicilal D.AM emrtrdo pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e r:eslãíj C'rÇa;rre 'r'-r' .r pi :., .:: arr'Ja .ir co,sr,;taio g,atuitamente na sede da
CPL. na Fua ijrlt:rn() l;ánt()s, no 1657 - afaiírc JuÇare - lmperatrlz - MA. estando disponível
para alendlrleitio çír iiaTs,jter,;, das,-,'jr aii iár,.
23.9

'.-pri',;ir
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(Drrp.sir

Ce t--nr:Çe:: r) TÉrmo.1e Raferêtrcía)

oe

de 2018.

Prezados Senhores

.(eiltpresâ).
Rua

coilt seos na crdade

de

ins.rrilà n,l CNt']Ji LlF sob o

_,
número_

na

por-Iador do CPF no
propõe
RG n"____,
ai]aixu ass,naiic
a Secretaria t\ilunicipal de Saúde, os preços
.1:
para
infra discrrrnirailos
Conlrí,|írcãc
Ernpresa Especializada para Prestação de Serviço
de confecção de diversos nrodelos de ci.,i,'es sir:rplcr e codificadas. abertura de portas em
geral e amolação de tesouras €, ali -.ates. conforme especificaçôes constantes em anexo
para arendei es rrecessrCâdes c1o Htt'li i-l', COI CEIVII AUDITORIA, SAUDE DA MULHER,
ONCOLOGIA. TFD. CAF: SAI\II-J C,ÀÉ.S, UPA SÃO JOSE, DSTiAIDS, HEPATITES VIRAIS,
VIGILANCIA EfuI SAÚÜÊ. L:QLJIJTEI?/Tí)IA. íJENI'I1(,) DÊ ZOONOSES, CEREST, NASF,
SAUDE BUCAL CEO /.-fr.LC,tr; [-i i,,]Ê \,,Gt[.{r.i()rA,eANITARIA E SEMUS, objeto do
PRÊGaO PRE,SÉNCiAI, r,., Odg;2C13.C..i

a) Prazo cje vJiiJade da prcpr.)sra qu:);r.io pode[a ser rnt'enor a 60 (sessenta) dias, contados
a partrr da data de sua aoertura.
b) A execução do objetr; rerá inicio 1,..,,1Õ rr;os a Crdem de Servrço. segutndo os trâmites e
rolinas estabeleci,:::cs pela Secrelrrria Àlrrricipal Ce Sarlce.

hjcme, ,Á,;sinei

r,a- c Ílesoonseivel da Enrpresa
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TERMo oE,;IEFERÊNcrA

I - OeJero

1.1

O Objeto deste Ternio de Reíeréncia é a Contratação de Empresa
Especializada para PrestaÉo de Serviço de confecção de diversos modelos
chaves simples e codificadas, abertura de portas em geral e amolação de
tesouras e alicates, conforme especificações constantes em anexo para
atender as necessidades do Ht'.t|, ii!t, CDi, CEMI, AUDITORIA. SAUDE DA
MULHER, ONCOLOGIA, TFD, CAF, SAMU, CAPS, UPA SÃO JOSE,
DST/AIDS, HEPATITES VIRAIS, VIGILANCIA EM SAU)E, EQUOTERAPIA,
CENTRO DE ZOONOSES, CEREST NASF. SAUDE BUÜhL-CEO. ATENÇÃO
BASICA. VIGIúNCA SANITAR;A E SEMUS\
2

-

/a

í-'

JusrFtcATlvA

2.1

A

Contrataçáo de Énipresa Especializada na Prestação de
Serviço de confecção de dive;scs inodelos chaves simples e codificadas,
abertura de portas em gerai, arnolação de tesouras e alicates, conforme
especificaçôes constantes eÍn anero, é de sunra importância para o bom
desenvolvimento das ativida<les realizadas peia Rede Municipal de Saúde de
lmperatriz - MA.
2.2
Os serviços aqui citados fora Cividido em 1 (um) lote visando dotar
de maior celeiidade e eficiência as várias etapas procedimentais relativas à
licitaçáo e recebimen'io dos servrçcs e controles oos atos processuais, com
reflexos na economra processuai e Írnalcera, tendo em vista que a divisáo
aumentará a competitividade para o laierido cerlarne.

3 - Dos OBJEToS, EspEcrFrcAÇôES E QUANnDADES

3.1

Os objetos, espec:1;caçoes e quantrdades estão claramente
planilha
constante i,o ane,-.o, Jeste l-erfio «je Referência.
descritos na
4-

OA MODAI_TDADE E TiPO DE- LicrlAÇAO
4.1 Modalidade de Liciiaçao

O certame licitatório será reaiizado na modalidade de PREGAO
PRESENCIAL, em conformiciade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho
de 2002, reEulamentada no Mui.ricipro pei; Decreto lúunicipal n.o 2212007,
Decreto Municipai n.o 013, <je ci ie inaiço de 2015, que regulamenta o
Sistema de Registro de PreÇr:s ii,o ivlurricípic de lmperatliz, e Lei n.o 8.666, de
21 de junho 1993 e suas alteraÇôers

4.1.2

4.1.3

Iipo de Licitação

4.1.4Será adotado na iicúãÇào o t;it[ii:riô de j,rlgamerúo com base no TIPO
MENOR PREÇO PCR tO í8.
*>>
Av. DoÍgival Prnheiro de Sousa, no 47 - Centrc, CEP 65903-270 Imperatnz (l4A)
Fone: (99) 3524-93';2 I Fax: (99: :15;l 1.1i372
site ; w'/íw. ir,'rperatriz, nra.gov.br
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5 - DA HABILITAÇÃo

,/'

I

,',i

y'.a

"W-

5.1

Para se habilitar ao processc a pessoa jurídica deverá aprese
os documentos relacionados nos incisos e parágrafo dos arts. 27,28, 29,30 e
31 da Lei no 8.666/93.
6 - DAs OBRTGAÇÕES Do PREsraDc,ii

6.1

e

A

reÍazer,
reparar, corrigir, [e!'r]over, substituir, desfazer
prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscg;, num prazo de no máximo
de 03 (três) dias úteis, quaisquer vicios, defe,tos,\ncorreçÕes, erros, falhas e
imperfeiçôes, decorrente de cuipa üa .,,rpresa prestaoora oe serviço.
A evitar o emprego de obletos impróprios ou de qualidade inÍerior,
não podendo tal fato ser invocado para justrficar cobrança adicional, a qualquer
título.
A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo
por
causados
seus empregados. ou repiesentantes, direta e indiretamente, ao
adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições
com vícios ou defeitos, consta:áveis n(;s prazos da garantia, mesmo expirado o
prazo.
Observar o prazo rnáxirlo no qlai a empÍesa ficará obrigada a
fazer os serviços, conforme iten; 09 ciesi.e l-ermo de Referência.
Aceitar os acréscimos
supressões do valor inicialmente
estimado para a realzação dos serviços constantes neste ternro de referência,
nos termos do § 1o, do art. 65 oa Lei 8 trô6i93;
Arcar com todas as despesas, <liretas oi.r indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigaçoes assunloàs.
Garantir que a ação ou omissáo. total ou parcial, da fiscalizaçâo
do setor competente, náo exirnirá o foi'necedoi de total responsabilidade
quanto ao curnprinrento das obrigaçóes pactuacias elrtre as paítes.
A assinatura do cor,trato po[ pessoa competente deverá ser
efetuada enr unr prarzo máximo iie 05 (cirrco) dias úteis após a notificação da
Contratada, sob pena das sançoes prevrstas rro art.. 81 na Lei 8.666/93.
O Conhatado fica obrrgaiJo a apresentar no ato da assinatura do
contrato a p{anilha de preçcrs ca p,'oposta final ajustada ao último lance
ofertado pelo licitarrte vencedor sob peria de recusa da assinatura do contrato.
Pagar todas as tJespesas, tais corrro taxas, impostos, tributos,
fretes, seguros. embalagens. rlác-ce-obra garantia e todas as despesas
decorrentes da c()ntratação.
6.1
EÍetuar a rrneüiata cü, e-..áü das rleficiências apontadas pela
Contratante, corn relaçào g9 6bjeto desie .ernro.
Flesponsabilizar-s(, pelo .rurÍ!Ê,-,ii-iei ito das prescriçôes íeferentes
às leis trabathrsrâs, previde,rrciàr,;'s e dê seçjürança cjo trabalho de seus
funcionários.
lvlanter ciuranle a cxÉ,r.r,,. áo <;r.: cor-rirato, ent compatibiliclade com
6.
as obrigaçÕes por ela assumrdes. irlCas as 0ondrçôÉs de habilitaÇào exigidas

6.2
6.3

6.4
6-5

e

6.6
6.7
6.8

6.9

610

1
6.12
13

(:
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nesse term o, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitado S
Contratante
Comunicar à frscalizaÇi,: da contíatante, por escrito, quando
6.14
verificar quaisquer condiçÕes inadequadas à execução do contrato ou a
iminência de fatos que possam ptejudicar a perfeita execução do objeto.
Proporcionar todas as facilioacjes necessárias ao bom
6.1 5
andamento da execução do contiato.
6.16
A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciárros, fiscais e comei'ciais ie:uitarrtes ca execução do contrato.
A inadimplência da C(ji rrratada, com referência aos encargos
6.17
trabalhistas, Írscais e comerciars n.rr' a,-,sfere à Ci-rnii'atante ou a tercerros a
responsabrlidacie por seu pagamenlc
6.íI
A Contratada é ierpo;rsovel pelos danos causados diretamente à
Secretaria Municipal de Saúo'e ou a lerceiros, decorrente de culpa ou dolo
durante a execr.rção desre CoÍrriaiú.
6.19
A açáo ou omissao. Ioiai ou parcial da fiscalizaçáo da
Contratante, nâo exirnirá a üontiaiâ,ja üe total responsabr oade pela má
execução do objeto do contrato.

iv
/v

7 - GARANTTA E AssrsrÊNclA'Iecrrricr', Dos SERVrÇo$.

.1

Os Serviços objetc oe;te
garantia mínima de l) (três7 nleses e
7

io ie

refererrcias deverão ter
assrstêr'rcia técnica disponÍvel aos

ierr

Í

chamados provenientes da contratante.
7.2
Entende-se por manurenÇão, para os fins a que se oeslna este
Termo de Referência, aquela destrriada a iemover os defeitos provenientes do
serviço de confecção ora em guestáo.
7.3
No caso das confecÇÕes que apresentarem defeitos e,
conseqüenterxente ha1; substirtriçáo à garantia será novamente contada a
partir da nova data de (. ntrega (iüs s(ir ;,vos.

I - DA PARTICIPAÇAO Dc

MICROEMPRESA

E

EMPRESA DE

PEQUENO FORTE

8.1

O

licitante que úLniprir os ieiiursitos iegais para qualificação como
Microempresa (ME) ou L; e,1tre',,;s de Pequeno Porte (EPP), consoante art.

da Lei Complementar no 123/2r)üô. e gue não estiver sujeito a quaisquêr
dos impedimeirtos do § 4'tiest: .:digo, caso renha interesse em usufruir do
tratamento previsto nos aiis. c? d 4i da lei citada, deverá comprovar tal
atributo mediante apresentacãÍr de documentação comprobatória.
8.2 A coniprovaçao de reguiarida;:e f,scal das rlicroerrpresas e enrpresa de
pequeno ponê soírente será er;ctida para efeito de contratação, e não
como condiçâo para p;rrticrpaçáo ,r., Iicitáçâo. lrla hipótese de haver alguma
restriçáo teiativa à,eguiaricriidt, risuai, *etá assegurado prazo de 05 (cinco)
dias úteis, pror«rgavel por rçiuai peÍiodo, parâ regularização da
documentaçao.
8.3 Na ircitaçâo, seiá asseguraiia ,r()Ííro criieric ce deserrpate, preferência
de contratação oara as rr, úroêrÍrtr,:esás .] eÍnr)íesas de pequeno porte.
30
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8.4 Será concedida priorrdade de contratação de microempresas e

de pequeno por:: sediadas no AMBITO LOCAL, nos
termos do art. 9o do De( Íeto no 8.538/20í5 para prcmover o
empresas

desenvolvimento econômrco e social no âmbito local.

9.0

-

9.1

PRAzos, LocAL DE ENTREGA, RECEBIMENTo

E

AcErrAçÃo oos SERvrÇos.

Os serviços objeto deste termo de referência deverão

,',,

ser

realizados no prazo nráximo oe rrté ü3 ítrês) dias corrrdos contados a partir cro
recebimento da Solicitaçáo ern qu,Jsi,o. Á. enrpresa que não cumprir o prazo
sofrerá sançÕes previs'ias na Ler 8;t:r:.'-l:J e suas alteraçôes.
9.2
Os serviços ser áo prest,roos de iorrna tácita em acordo a este
termo de referencia, sem ônus adicional para a contratante, na Sede da
Secretária Municipal de Saúde de lmperatriz (MA) ou local designado por
pessoa coiÍpetente para rai, acc;rlpau, rado iJi: respeutiva nota íiscal por
pessoal qualiiicado da :r.rntraiaüa.
A enipresa venceco:â jÊve efetuai os serviços em perfeitas
9.3
condiçÔes oe uso e iurrcior,arl,.,. io, cor,foiíre proposta apresentada,
especificâÇÕes técnicas e iiiveis d() u..ieÍnpenho inín,mos exigidos, dentro do
horário de expediente do respectivo oigáo responsável.
O recebinrento dos seivicr.rs dar-se-á provisoriamente, nas
9.4
dependências da Secretária Muniuip;ii de Saúde de lmperatriz - MA após a
realização de vistoria por r-nenrL,r'r") cro setor de compras da contratante,
mediante a ernissác do termú or: recebimento provisório.
O recebinrento clar-str-a rrclirriiivarnente, apos a confirmação da
9.5
que
unidade a
se desiina a reaiiza(:io do rnesmo sem avarias do produto,
mediante a emissão do termo de recei r. ento definitivo.
9.6
O recebirnentü dús seiviÇos náo iinplíca na sua aceitação
definitiva, porquanio depenoera cia vi:riíroaçâo .'lo resultatlo, por mernbro da
unidade a que se oestirrarrr os l-lesmos, ua satisfaçâo de todas as
especificaçôes do )'ermo de ,{eterênc;a e edrtalícras, para a expedição do
Termo de Acertaçâo Provisóno ou l.leÍirritrvo, conforme o caso.

/ç

,
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-

OBRTGAÇóEs DA CoNTRA"rAr.j'iÉ

10.1

Efetuar o pagainentü ira lürrÍrâ oo rtern 11 deste termo, após o
recebimento definitivo clos serviços vrrificaçáo do curnprimento de todas as
"
obrigaçÕes legais. fiscais, prr:viden;rar ias ê âs deínais disposiçoes deste
Termo de Referência;

10.2

Verifrcar

se a

fea,izacáo

dos servrços foi realizada com

observação às disposiçôes pr:r-iineir-e.; neste i ernlo de Referência, implicando
em caso negativo no cancelanrentc r-rr iragarrrento dos serviços realizados.
As deosóes e pi r'.r rrri-'ii:'as que ultÍapassarem a competência do
10.3
servidor ou cornissáo ciíj rr,'ceb i, rit,rntü rlereÍáú ser adotaoas por seus
superiores ern ternpo hábir pâia a aricÇárr ijas «iedidas convenientes a
administração

,'@Av. Dorgrval Prnherro de SouSà, no 4l t-ectt',,L,
Fone; (99) 3524-98-, / f ,,x. r99) rlz,l r:.
site: www.imperdl4z. -',a ,r.v.bi
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Rejeitar os serviços cujas especificaçÕes não atendam, e
l, qc
quaisquer dos itens, aos requisitos mirrinros constantes dos Anexos l, d
Termo de Referência
10.5
Notificar a empresa, por escrito. sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constantes de cada urr, dos itens q"e compÕem o objeto deste
termo, para que sejam adotadas as nredicias ccrletivas necessárias;
11 - Do PAGAMENTo

11.1

O

paganrento peiâ pÍei;iaçáo rlos serviços será efetuado a
Íornecedora, por meio de tfansieiençi; e,etrônica uu ordem bancária, em até
30 (trintal oias úieis apôs a aceitaçáo definitiva dos mesmos, com
apresentação das notas i'iscais tlevroaniente certiÍicadas pelo Agente Público
competentes.

11.2
O pagarner,iu oevera scr' eieluaúo em PARCELAS
PROPORCIONAIS A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS, à medida que forem
realizados cr recebimento dos mesnros, náo devendo estar vinculado a
liquidaçáo totar do e;rrpenirr.r.
11.3
Para fazer jus ao pagainento, a prestadora adjudicatária deverá
apresentar junto às rrotas i'iscais. iiüirl.,.ovaçào de sua adimplência com a
Fazenda lvlunicrpal e Estadr.ral iiegrriioade Social e Fazenda Nacional
(Ce(idão Nlegativa de Débito CND) com o FGTS (Certificado de
Regularidade do FG-iS e iiertrdào l.legativa de Débitos írabalhistas (CNDT).
11.4
A contÍatantê nao inci.jrra ê.ri roci-â quanto aú atraso do
pagamento em tace do nà.r crr|rlp[rrlr€nto pela ernpresa Íornecedora das
obrigaçÕes acinia descrrtas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.
12

- Do PREÇo

12.1

O valor estiniado oos :ierviços contorme pesquisa efetuada no
mercado fora estipulada ern R$ 26 16ô,50 Ninte e seis mil, cento e sessenta e
seis reais e cinouenta centavos).
13

-

DA PRoPosrA DE PREÇo

13.1

Os preços oíertac;cs ü;ver'ào ser liquidos, devenc,lo estar nele
incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais
encargos, de qualquer naÍurezír, gue se façam indispensáveis à perfeita
execução do objeto oessa liciraiár:', )à deduzicos os abatimentos

eventualmente concedicios, conter:rDIarrdo itern a itern.
Ap:'esentai i;rit,c;çác .t:etalnada das especificaçÕes dos aparelhos
cotados, citando nrarcas, tipo fabricante. oaís de procedência e outras
caracteristicas quê peiiÍiiiam iderrtificá-los, com juntada, inclusive, de
prospectos na iírrgua poriugüesa. ser;r reÍerência às expressÕes "similar" ou
"compativel", de a;orio irlrrr os -eqursitos indicados r,este Termo de
Referência.

13.2

Do t"jcrt-n,Àr'o
prazo
de
v,geri(.'a
êe conríataçso dos serviços de confecção de
J
c;6rpk;
qr ;odificadas, ebertura de portas em geral
diversos nrodelos de chaves
14

-

Do PRAzo

14.1

DE VrGEricrA

4%-

Av, Oo,gavai Pinherro de Sousa, l.lt
Fone: (99) 3524-987 -1l Fax: (99)

site: www.imperatriz,,Íra.gov.br

4/ - CeilÍu,
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PREFEIÍtJRÀ

"â-

O!

iMPERATR,II

. P-#)

\Y'_7
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPA! DA SAUDE _ SEMUS /SUS
e amolaÇão de tesouras e alicates obieto deste Termo de Referência é de

(doze) meses,

a contar da

prorrogado/aditivado de acordo com
15

-

::l.sinalura

k#J

12

clo contrato, podendo ser

c, qr te clispÕe

\

a legislação vigente,

/ lf

DA FtscALrzAçÃo Do CoNi riATo

15.'l
A fiscalizaçáo e ac.rnrpantiamento oa execução do presente
contrato seráo íeiios por ser.,r'idores :tesignados no ato da contratação -.,
especialmente designados, que anotarâo em registro próprio todas as
ocorrências, deterrninanoo o que for .'iecessánio à regularizaçáo das faltas ou
defeitos observados na fornra cii.: Artii.rc ôi', .ia Le, no 8.666, de 2i.06.93.
A Íiscalizaçã,c de qLrê t:1iii esta ciáusuta não exclui nem reduz a
15.2
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao
CONiRATANI-E ou a terce,ros, ies,iltantes de açáo ou omissão culposa ou

dolosa de quaisquer de seus enrpiegacios oir prepostos.

í6 - DAs MULÍAS, SANÇóES Ao.vlr{rsr ÂÂrivÁs É REscis,io CoNtRrruaL
16.1
À rnulta pela rnexecuçá(, ioial oLi parciai do ContÍato prevista nos
Art. 86 e 87 da Lei n" 8.66ô193, fixa-rre em 5'']lo (cinco por centos) do valor total
do contrato.

16.2

A

CONÍRATADA pel.'i inexecuçào parcial ou total, ou atraso
injustiíicado frca sujeita a apiicaçáo oas sançôes administrativas previstas nos
arts. 66 à 6E da Lei n' 8.666/gs.
16.3
Ocorrerá a rescisão contratuar nos casos previstos nos incisos do
Art. 7E, bent conro os ef*rios prevrslr..r:, nos

17

-

drts

,'9 e ô0.

DorAÇÀo OaÇ,wrr-rur,tatn

17.1

31.001 . 1 0.302. 0125.?-27 4
Projeto/Atividade: ManuieriÇáo Dàs Atrviciades e Projetos do HMI e

Fonte 86

Hil
3.90. 39.99- Outros Si:r'vico<
Des esa: 09U5
31.001,1 0.302.0125.2605

3.

;s

Tsli-:r;i Je5 I',essoâ Ju ridiCa

Projeto/Atividaoe. lvranuiençâo uas At:'r idades dos Serr,'iços
Especializados em Saúde - r-nr:dia e al1.a complexidadesCDI/CEMI/ÀUDITORIA
3.3.90.39.99- C)utros Servicog rlt fet,:.çiios i)essca ir,r'iciica
UE
SA : 1061
31.001. 10 30'i.0086.2455
ProjetoiAtiviclade. Programa de Ársr;rstt)ncra lntegral a Saúde da
Mulher-PAlSlül
3 3.90.39.99- Outros Serviços de i.eiceiros Fessoa Juridica
Des ge_sq; 109 !

Fonte B6

Fonte. 86

L----------------)

:.:-

flo.li' aciirc, LL.r i59Új ./,i.-l -llrlÉíiatri.
(99)
(99)
35)19t1;.
Fone:
-13)4'9872 / Fax:

Av. Dorglvai PlnhÊlro cc So.lsa,

site: v/vrw.i npe,atrrz.

r,

ra.gov.br

/4e%(MA)

PREÍEITURÀ

FI

#â" IMDERÀTRIÍ

US

QJà

ESTADO DC TÚARANHÃO
MUNICÍPIO DF,: IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMUS iSUS

§

--T--

31.001 10 301 0086.22611
Projeto/Atividade: Pronrovendo a Saúde :',a Atenção BásicaNASF/SAUDE BUCAL
3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 103
Des
31.001.1 0.302.0127 .2619
Projeto/Atividade, [úanutençâo- l-assos o r-re Sa ivam-Oncoiogia
3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceir.rs Pessoa Jurídica
Des esa'. 1237
31.001 .10.302.0127 .227 i
ProjetoiAtividade: Manr-itenção do Centr:, de ReÍerencia em Saúde
do Trabalhador - CÉFiEST
3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceircs Pessoa Jurídica
Des
a:2944
3í .001 .10.302.4127 .2277
Proleto/Atividaoe. Traiâmento fora de [.roiniciiro TFD
3.3.90.39.99- Outros Serviços Ce Terceircs Pessoa Jurídica
Des esa: 3C25
31.001. 1 0 302 0090.2282
Projeto/Atrvidade. lúariutenção do Serviço de Atendirnento Móvel de
urgência SAMU
3.3.90.39.9S- Outros Servicos de Íerceiros Pessoa Jurídica
Des esa. 1'221
31 .001 .10.303.0127 .'229:t
Projeto/Atividacje: CEü Centro de Especiaiitjaues Ouorrtológicas
3.3.90.39.93- Outros Serviçcs cie Tercerios Pessoa Jurídica
le9p-ela : 2993
31.001.10 305 0094 23A2
Projeto/Atrvidade: AÇOES DST/HVllAlDS/HEPA.fITES VIRAIS
3.3.90.39.99- Outros Servrços de Ierceii'os f-essoa Jurirjica
Despesar ls8r'
31.001 10 305 0094.2514
Projeto/Atividade: Centro de Controie dc Zoorroses
3.3.90.39.99- Outros Servrços de leroeiros Pessoa Jurídica

I tt»

Fonte.86
I

I

l

r onte: 01

Fonte: 86

Fonte: 86

Fonte: 86

Fonte:86
I

Fonte. 86

Forrte: 86

_Qg9p_esq 2! 61
31.001. 1 0 304.0094.251 5

Projeto/Ativiclatje: Vigilância Sarrrtária e ArnL'ientat
3.3.90.39.99- Outros Serviçr.rs de lerce,r<;s Pessoa Junorca

Despesa

29T'()

31 00l 10.305 c0!r4 260J
Projeto/Allvidarie: Vigrlância Eprdernioii,qila enr Saúde
.[ercerri;s
Pessoa JurÍdica
3.3.90.39.99- Outros Serviços de
[psqp-e-9? i t,70

Fonte: 86

- -- +------l
Fonte: 86

I

i

_i

I

@
Av. Dorgiv3l Pinh,ri .,-r.i 5o!rr.'', r;ô
Fone: (99) 3\',). 9872

slte: \,!wv/.

/

'!7

aer!'.-, , iD

Fax: (99) 3524-2E72

tiarpêr atí17 rYta.(iov

llr

iij)il-l

.lr'0 - imrre,atriz (MA)

PREFEITI]RÀ
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNIC|PIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA N/UNICIPAI- DA SÁUDE _ SEMUS /SIJS

SE MUS

\

31.001 10 122.0083.260ô
Projeto/Atividade: Manutençáo Das Atividades- Assessoria e
I Fonte: 86
Projetos Especiais/SEMUS
3.3.90.39.99- Outros Serviços de Tercerros Pessoa Juridica
D
sa: 0969
31 .001 .1 0.301 .0085.2608
Projeto/Atividade: Manuterrção Das Atrvidades e Frojetos drc Centro
Fonte: 86
de Atenção Farmacêutica CAF
3.3.90.39.9S- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Des sa: iC19
31.001.1 0.3U2.0 127 .261 4
Projeto/Ativrdacie. Prograrna de Qualiir,,ação do C;APS
3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
iFonte:so
Des esa 1 95
31.00í 10.302 A127 .2618
Fonte
ProjetorAtividade: lrnplantaçáo e Manutenção Equoterapia
3,3.90.39.99- Outros Servrços oe Jercerros Pessoa Juridica
De p_e:a: !232
31 .001 .1 0.302.0090.2627
Proleto/Atividaoe: [vlanutenÇâo do Servrço de Atendimento de
Fonte:86
]
urgência UPA sáo Jose
3.3 90.39.99- Outros Serviços ce Terceiros Pessoa Jurídica
Des sa: 1330

r' ;:\
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18- Dns DrsposrÇôes Genats

-

18.1 O Senhor Secretáric Mirr!.ipal c,e Saúde SEMUS/lmperatriz-MA,
poderá ie,rogar a licrtação pior razoes de interesse público decorrente de fato
superveniente qevidamente compi'ovado ou anulá-la por ilegalidade. do que
dará ciência aos licitantes rireoiar-.ie J:r.ibtrcação na lrrrprensa Oficial (arts.49 e
59 da Lei n" 8 666/93).

'l8.2 Quaisquer esclarecirnentos que se façam necessário, poderão

ser
prestaclcu peia. Coiriissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua
'Jrbanc Santos n' 1657, - Barirr: .,rrÇâr',r
lnrperatriz
MA. Processo no
31 01.34t5/2016 - SÊl\,lUS
.-"r-<
(

-
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lmperatriz 'i 3 cie Jultro de 201t1
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Secretáno N4unicipal da Sairde

Av. Dorqivai Pinherro de Sousa, no 47 - Cellir'], CEP 6!90-1-270 - lrnper
Fone: (99) ?a'?4 9t72 ,t
sate

Fr\: (99) l:;2 i ',87;

: www.r-r!er.Jtrr:. ma. gcrv. hr
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PRII F li I T tl R^ lV I I N I (l I l'.,1 L. D I'. I lll PII RA'I R I Z
(.O TI I SSAO P I.' II }I.Â \ I, N'T E D I,] I, ICI T,1,(]ÀO
PREGÃO PRESENCIAL

NO

r.

089/2010-CPL

ANEXO II
ir.qoDELo)

(Papel timbrado do Concorrente)
,]

ô

RTA CREDENCIAL

rmperatnz (MA1

A(O)
PREGOEIRO(A) MUNTCiPAL
REF, PREGAO PRESENCIAL

O

NO

_de

de 2018

089/2018.CPL

in,ri:r;, responsávei legal pela

Empresa
inscrita
no
CNPJ/IVIF
sob o no
_,
com sede na ruâ _ __
vem pela presente informar a Vs
portador do RG no _
Sas. que o Sr.
e do
CPF no
, u 1gs;ílraC: oara representar nossa empresa na Licitação
acima reÍer ic.la. podendo assrnar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, recelrer notiÍrr-:ar;ao, t( , r, :r' ,j errcia] de .lecisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes. riconer. desistir da interposição de recursos, acordar,
íormular lances verbais. enfim, rrraticar toCos os atos inerentes ao certame.
abaixo-ass

A'tencrosamente,

Noríe

ici(lrúrda

iú

Ê

p.ssina{ura do Responsável Legal

rit fiÍnia rccorrnecicla em cartório

Rrra tlrt,ano SantOs. n"

i65'i

{-'1.

f'

íri

lllrillo.lrr.:rtlt . ltrlfrratri/ M,\

r)()ír. j (r.\

34

,yS

Itsl ADo D() N,t,\t{AN I r,\()
PRI'FE,ITTIR,\ MTiNI('I PAL DE IMPERATRIZ
(, 0 NI I SS A () P E I{ YI -.\ N I.] N T E I) Í,] I, I C I TA Ç A O

PREGAO PRESENCIAL N" O89i2O1TI-CPL
ANEXO ilt
(MiNUTA DO CONTRATO)

co\TRtÍo

No

i2Oí8 - SEMUS

-üi\i-, liÀl'AÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇAO 5rj SERVTçO DE CONFECÇAO DE
DIVENSOS MODELOS DE CHAVES SIMPLES E
COL, ,C/4üAS, ÂIJiJÃIURÀ DE PORTAS EM GERAL E
AMOTAÇÃO DE TESOURAS E ALICATES, CONFORME
ESPE;IFICAÇÕES CONSIANl'ES EM ANEXO PARA
À:EltúLR ia.S l,rLuiSSlLrAUI;S DO Hlúl, Hií, CDl, CEMI,
AUDITORIA, SAÚDE DA MULHER, ONCOLOGIA, TFD,
i:AF S.AMU" CAPS. UPA SÁO JOSE, DST/AIDS,

I-ES VIRAIS- ViGILÂNCIA EM SAÚDE,
iq!i:t 6;1;tt4. Ct.ir IRU úE ZOOi{úSÉS, CERESI
NASa liA,JüL iir;CAL-CEO, ATENÇÃO BÁS|CA,
VIGit AN'CIA SAÍ\iTARIA E SEMUS, OUE ENTRE SI
*ÉPA)':

i

r':t-ÊHkA,tl O lll.lNlClPiO OÉ IMPÉRAÍRjZ E A EMPRESA
NÀ FORMÀ ATiAiXO.

dias do nrês ri', .. , ..i'ü i,r., Jr 2;17 Je urn làclo, o MUNTCíP|O OE
IMPERATRIZ. CNPJ/IVIF n' 0ô ' :9 ',51i lirCl -1-i lor;.'ri;zade na Íira Rui Barbosa, no 201,
Centro. através do(a) Secret:,lliá lliirru.ip?i de Saúoe,
SSF/ivlA e do CPF/MF no
brasileiro(a).
agente politico, i.D".:r'o: Ctr RG r"
doravante denoíÉ.' _r,j..:_t,trp,€!Stir:íti:-,.-r.: úONTRATANTE e, dO Outro lado, a
e n r presa
, estaoelecida na
uo,'iador do RG no
, neste a1:, rairi',sen'lada pelÕ. Sr
d.ravante dero.ninada simplesmente de
e do CPFiI\ilÍ: no
CONTRATADA tendo em ,;ist: c que consta no Processo no 31 .01 .3495/2018
- SEMUS e proposta apre r,crr1, :ir que oassam a integrar este instrumento,
independentementê de transcr'Çro íi<,,rãrie el?r cluc coiÍr este i']ào conflital, resolvem, de
comum acordo, ceiebrar o pr'êec ili: ....:r;tratO fegioc peia Lei n.o 8.665, de 21 de junho de
1993, mecirante as ciáusulas e (, j-,í.i .', ri, segurnteri.
Ao(s)

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OtsJEI

J

l. Constitui oL'Jeto deste a Ccntr?l.rião de Fnpresa !-specialrzada para Prestação de Serviço
de conÍecçáo de <jiverscrs modF,,.! i r í'Lra\/e::, sirnr,,-lr, e coCificadas. abertura de portas em
geral e amclação de leso'-trâs Í 'r, ?,.)s, cci'í)imi ,-'sf,úc;ficações cons:antes em anexo
para atendeÍ as necessidaCe-c ',. :lf, i lr', ( i-: (:['.\ll ,\ijDlTORlA, SATJDE DA MULHER,
- r '-:.'.'i..r l irrSÉ, DST/AIDS, HEPATITESVIRAIS,
ONCOLOGIA. lFD, CAF SA\4
VIGILÂNCIA EIJ] SAUDE, EQ...,, I: I.;,[]I... tr:I. F:,l) i,E ZOONOSES, CEREST, NASF,
SAUDE BUCAL-CEO ATENÇi: E-:jiJA vlGi' \1./r-:lA ,qANITARIA E SEfvlUS. conforme
especil;()rÇõ€rs r,',nsler.te:; ,c .,1 r .: Te:r',lc.ie ileferêncla e planilhas em anexo para

RLra

[]rllarro Salirr..

rLn

lr)j /

LirIr 6-

t1.,li
.1)1,

:
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ESL\DO D0 NIA['i.-r\ Í t,ro
P It E F lt lT l-r RA 1\l I \ i ( l P;\ t1

r

l)[ I ]l PE R.\-I'R t Z

('oMISSAO PER\t,!\[N'l'E l)í.] r IC t'l'.\C,\(]

í..

atender as necessidadês da Recle Íràrnicipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

JUSTIFIC;\TI'/A

l- A ContrataÇão de Empresa Fspêcializada na PrestaÇão de Serviço de confecção de
diversos mcdelJS cilivcs si,Ípi3., c ;.:.dificadas abeíura de podãs em geral, amoleção de
tesouras e aii:ates ccnioiÍe c;rei;r'i:acõos c:i-sta[.1:s e,'r Ar)exü, é de suma importância
para o bom des: r vcl,rir,en ic c l:'' a'';'riades re:i:zai:r;1tt:la Rede Municrpal de Saúde de
lmperatriz - IvlA
ll-Os servtçcls aqur crtaoos fora orvrcirJ,:r em 'i (r.]l]r) tole visando dotar de mâior celeridade e
eficiêncier as ,,,;irias .)iirt)as t)rtr i r -,.. ' ii',is relativas à licitaÇão e recebimento dos serviços e
controles dos atos processuais. co,r r?flexos na e.:onomia pÍocêssual e financeira, tendo
em vistâ que a oivisão aumentd'" ;r ,., .'Jellirvioa:je aara o eferrdo certame.

cLAl,lsuLÂ TERCEIRê, pr"1;'Or'

i.O'.]:. IIE

[:IiTREGA., RECEBIMENTO

E

ACEITAÇÃO DOS SERVIçOS

l-

Os serviços ohjeto ciesl,: iermo de referrência deverão ser realizados no ptazo
máximo de até 03 (três) dias conicics contados a párlir do recebirnento da Solicitação em
questáo. A enrpiysa qite náa -ii. iy , - rraz,,, sorrerá sarrçóes previsras na Lei 8.666/93 e
suas alterações
llOs servÍços se,ri,: ô,,.,:irdos oc fí)nn;, tácria enr ãcoroo a este termo de
referencia, sem ônus adicicnal ter: a ccntra'tante ra Sede da Secretária Municipal de
SaúCe de ln'p€rair'.il qMA) r:. '.,r':i rie.: q iido Jor iorl5or- corlpírtenle para tal,
acompr,rnl:aclc ,5a r'espec:i rle iora fiscnl por pessoal qualificado da contratada.
IllA empresa vencedora deve efetuaÍ os serviços em perfeitas condrções de uso
e funcionan)eni<.r. conÍorrre pr L i-)üi:i'.'r .lpreseniada. especiiicâçÕes técnicas e níveis de
desempenho rnínimos exiíJidos CÍj.rt-r) co irorario de expedienre do respectivo órgão
resporrsável
O recebimentc 1i.s sr, ',;ios .lar se-á provisorianlente nas dependências da
lVSecretária [Vluniorpar oe Saúoe üL ,riro€]aIflz - i\rA após a realização de vrsroria por membro
do setor de conrpras oa corrliaiar te, nrediainte e emissâo do Iermo cie recebimento
provisório
VO recebrrrrenir.r dar-se-a deflnitrva:i renle, após a conÍirmação da unidade a
que se destina a tealuaÇào Írc iTre,.jÍ,r) srlrÍr avarias do produto. mediante a emissão do
termo de recebrn,ento deíinrtivc.
VlO re:ei:ir,-ie rrc i -,i .i r,viÇos ;;áo rrnpiica nâ sua acertaçáo definitiva,
porquanto dependerá da verificaÇã') Jo resuitado, por .rnembro da unjdade a que se
destinam os mesmos oa satisr r:ãc '-'t: todas 3s est(]ciic:rcÕes oo Termo de Referência e
editalicias, para a expe(jrÇãr,r do Jer no de Aceitação Piovisorro ou Definrtivo, conforme o
caso.
CLAUSULA QI,AR]A - GARAN.íI,A I ASSIS,iENCIA TE(::hICA DOS SERVIÇOS.
lCs Ser,iiq'::,,';le,- r:li' ,,r,i]o J.i i (JicÍ:i. t,:r.â5 .leve.ào ter garantia mínima de 3
(três) meses e assrstênaia ler,rrir;êr ; i',r.rrnÍ,;i:, ;os ,- rairrarJos plovenientes da contratante.

ll-

Enrencie-se por !r'a1,.rl,lriÇão Llarâ íjs frns a que se destana o Termo de
Referência. a?L jêra :l€ st ta:a il i-. . . ., os r.,ui:,to:: ;.'r"ovc iri-ôrl'.es dc serriço de confecção
ora enr questào
No caso das coi;i:ccr;.;. oris a'Jrêseitarem defeitos e, conseqüentemente
lllhaja substituicão a airrantií:r qer 'r nr'\ irÍ'i'rer,tÊ r:.,!:lacla ;: part.r da nova data de entrega dos
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CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

l-

e refazer, prioritária e
')r,la.ver. sLibstituir-. desfazer
.ro
(k:
n,z.xiÍ.c de 03 (três) dias úteis,
exclusivamen:e, áls su.?r,i r)llr-ta: I r;::t-;l;, n't'r''t :.'tazl
quaisquer vlcics, iefe:itoli inc oi:el:ô,-s, :rros faiir ls e i.n.:+rrÍe içõe s., decorrente de culpa da
empresa prestadora de senriço
llA evitar o empr ego .le objetos impróprios ou de qualidade inferior, não
podendo tal íato ser invocado parã lustrficaÍ cobrança adioonal, a qualquer título.
lllA responsabilizar-se por lodo e qualquer dano ou preluízo causados por seus
empr<;gaclcs, ()Lr r€ 2ro tili.t l a: , t,i.T: {) ', CiÍlt3!"1:rrtrl ;r1) adquirente ou a terceiros,
inclusrve os decorrentes de serviaos r - aoursrçoes com vrcios ou defeitos constatáveis nos
prazos da garantia, íÍresrno exi:,, ado l ír1azc
lVObservar o prazo nrax,ír'o no quai a empresa frcará oorigada a fazer os
ServrÇos, cortÍorme iteil u9 uo iri r;rr'-i Reíeié;rcla.
V- Aceitar os acrescirnos e supressões do valor inicialmente estimado para a realizaçáo
dos seruiços constaÍrtes no ter i: ,r.r (.iê referência. nos termos do § t o: do art. 65 da Lei
8.666/93,
VlArcar conr todas as despesas. drretas ou indirelas. decorrentes do
cunrpr'.rnentc Jas oor igaçóes ass! rr,.la:.,
VllCarait,r ]r.re:; :,;io.;,-.Onrissiio to1a, ou parcial, da fiscaiização do setor
competente '.TãJ -.liirtire o Íorr . ( -ê.1., .i ) tciirl r?cpons abilidade, quanro ao cumprimento das
obrigacÕes pacluaCasi e^tre 2s ::.4e.
Vlll.A 255ir'31r1r3 do contreir..r Dor pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de C5 (c,nco; dras ut--rs apcs a notrficacão da Contratada, sob pena das
sanÇões previstas no ?rt ' 81 na Lei 8 366i93
lXO Contratado fica ob;'irado a ac:êsentar nc ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta;lnal ?l r.:'ac.1e e(, ultimo iance ofertado pelo licitante vencedor
sob pena oe recusa oa assrnatrtra do contrato.
raqai- loci:s as íl..lp,e: iar,. tais cüiíro taxas, i;rpostos. tributos, fretes, seguros,
Xembalagens, niác-ce obra, garlniia (, toilas as oêspesãs ci.jcorrentes da contratação.
XlE:fetL,ar a injelr,;Íir ;ri.reçãc iias deficiências apontadas pela Contratante,
com relação ao :b.;eto cro leirirc.
XllResponsabrli,zar-:r':. p,r o cí,mpr,rnenir oas prescriçÕes reíerentes às leis
trabaihistas, previdenciárias e üe :iegLrranÇa do irabalho de seus funcionários.
Xllliüanter durarte a Ê Áe,juÇào ilo clrrtiato, enr coniparrbilidacie com as
pcrr
ela asr.rnr,la.: i., r a:; cc,.rcr'iÇões de irabilitação exigidas no termo,
obrigal;óes
apresentando os ccÍrorovantes :i re li e lcret;t sr:lic'tadcs pela Contratante.
XIVCc rr.r,.ic'rr 1r í,,:1 .,1i2'11..'rg ,ra rinir?tante por erscrito. quando verificar
quaisoueÍ condrÇôes inaoei)l-lrr,::,s :. execuçàc eo ,)ontra,o ou:i trntnência de Íatos que
possam píejüdi.ra â Íier'!.rla :)x.. - - -)(: . ü'r uLJeru
Propcr'cir:,rar t,roas ii: facrt,claCes trecessárias ac bori andamento da
XVdo
execução
ccnrrala.
A Contr'Ílracla e |É:" 1-'r,rlsávei peros .ncafgos trabalhlstas, previdenciários,
XVIfisoaiS e COmerrjtaiS .eS'JilanIeS , ial r.,x .irr?â,r rto Contraro.
A rnad [I]oréncr.i ( i1 \- üirtÍar()ua r:orn referêncta aos encargos trabalhistas,
XVllfiscais e comerctais iárl rêr,s,. . a , ,ú.iia!ii(-, )r, .) ieÍci:c'-t â responsabilidade por seu
pagamento.
A, reparai
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Xvlll-

A Côntratada ê resoor:sável peics danos causados diretamente à Sêcretaria
Municipal de Saúde ou íl terce;i,:s c,ec)rrentÊ de culpa ou dolo durante a execução deste
Contrato.
XIXA ação ou crnrssão. total ou parcia, da fiscalização da Contratente, não
eximirá a Ccntiatadá de :r.rta i';:p:r;.lD,lidaoe pela má execuÇão do objeto do contrato.
CLÁU

SU

LA

SE

x TA- oBFTIGAÇÕES TA CÚN Í,RATAN.I.E

lEfetuar o pagan-,,:ntc .â fo,n.ra 1o itêm 11 do termo. após o recebimento
definitivo dos servroos e ver rÍrcaçao (,u cLir'n pr rí'rentcj cie rooás as obr;gaÇôes legais, fiscais,
prevrdenciárras e as denrars rlisIur:,c,.,a'. do Íêrnro de I-êfeÍérx:ra,
Verificar se a realiza:ão dos serviços foi realizada com observação às
llpe|tir.rtites
disposiçóes
nc, -1,;,,ri' :a Fiefe,.éncra. iÍnp|cando em casc) negativo no
cancelamenlo cio pagarn(1Írto d(r5 se!.ji0os realizados
lllAs decisões e providê::Oias que ulirapassarem a competêncra do servidor ou
corr:tss;io C,? irrc-:-.;,1'tír-i(r ir.',(:,;: t.- rio a -er I Lr :. )-ii superiores êm tempo hábil para a
adoÇão das medidas cor]venrenies a ..rdnrinistração
lVi-.eje:ler oS súívr\r{-!: í. rl.rs espcarrrca,;cres rrão atenoam. em quaiSquer dOS
itens, aos req,rrsitos míninros, .iir'llila:,Érs dos Aneros l. do -t'ermo de ReÍerência
VNotrircar a eínpíÊslj, p, rr .:scrito, sooíe impen'eiçoes, íalhas ou irregularidadeS
constantes de cada urn (jrJs rreÊii r:,;e :.cmpõr'm o oôtelo cit-, terrr-ro, para que sejam adotadas
aS meo;das c()r e lr\,:rs ..r, esSá-.? i
i

i... . ....)
i)elt preil''i' ai^ ,i^§ Soni icil : Será efeluAdó

O valor do presenre contrato á cj+ R:i.

lO paqafienic
a for^neCedOra, pOr meio de
transferência €l:t1i n 'n cu .r(1.- r^, b:ri :ri:r, er:r iité .1f; (triirta) dias t';teis após a aceltação
deíinitiva doi r;esrlos. ,;61"1. 31 :1:3e :,'..qão ,:ls notas frscai-t devidaroente certificadas pelo
Agente Publicl i l r '-r e:i atr-.rl
ll- C pagarnerrto .ievai.r sei !,iêtiia,lc em PARCELAS PROPORCIONAIS A
PRESTAÇAO DOS SERVICCS. .) rr(]rlda que lorem real,zados o recebimento dos mesmos,
não devertdo esi.!i viirct,r,ldo <; ,rir.irco.7á.,.r t()l;t, ajj jí:-ry.c,tiro
lll- Para fa:er ii:s a,.r ::a?an ri.,:1!,.r .-1 piç5l3lpra adiudicatána deverá apresentar junlo às
notas fiscais, comprov;rt;ão de suô ,r(iin'iDlóncia cor,, a Fazenda lvlunicipal e Estadual,
Segurioaoe So,-.:ial e [:a;rencla i'rrir.iorc]i íL,:,'Irc,àü NeQatrva de Débito - CND), com o FGTS
(Certificado de Regularrc.Jade üo r .31 .r : Certidâo i\,legatrva oe Débrtos Trabaihistas (CNDT).
lV- A CorrtÍeiarlie i,á,.;,;i,.,r.,,.. ..i.1 r..rà t.rà,'ri.' a(. a:ta.,c oo pagàmento em face do nãO
cumprimenr) p3la errrprÊsâ I ,,rüre,lí'.Í.1 das obrigaçôes acima descritas ou de quâlquer
outra causâ qüe esta deu azo
!-,
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CLÁUSULA NONA-

DAS MU.Ii.I:,, SANÇÔES ADMINISTRAT|VAS E RESCISÃO

CONTRATUAL

l-

l. Íirr,ita f,i:,a r-'rc.(?,'.rçar :otal ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87
da Ler n" 8.(iôe,/94,, ít;:a-::e :i 1 j /r i-r,r.:D [)o,- :re ]i(;s) L(, viihi i') al (lo contrato.
llA CCNTR,\T/ID,a p:la .rrrxr'crrlár: r;arciai or lrial, )r atraso injustificado fica
sujeita a aplicaÇão da.q sanÇói:'; a(lrn, nistrativas previstas nos arts. 86 à 88 da Lei n"
8.666/93.

lll-

Ocorrerá a resosão cr)nlratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78,
bent cr;mo cs ,:feit,):i pre\ isios r,.,; a i ; 79 e g0

cLÁusuLA DÉct!\l.f,- Fr? FRÍrZi n': ',i.GÊÀrcrA Do cotirRATo

l-

O prazu de vigêr,Lla da ,-:unti.]tar;ào cJos servrÇos d€.j contecÇão de dtversos modelos
de chaves sirrples * c(.ttiíriârlà;, rjt.eridréi Çe poilas eni gerái e antolaÇão de tesouras e
alicates objeto oesle 'le.mo cic i-leíererrt"ia é cle i2 ,dr.ize) rrreses, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prorrol;ador'adil;vado de acordo com o que dispõe a legislação
vigente

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA
-?1

-

DA DOTAçAo ORÇAMENTÁRIA

i01 10 ,02 iiza,?.2;.

Projeto/Atividade ManutenÇáo d?rs Âtivrdades e P'oletos do HMI e Hl!
3.3.90.39.99 - C)ul[as se.vrcos o-. ie rr:eiros Pessoa Juridica
Despesâ 0995

Fonte
B6

10 3J2 0125 26C5

: :rtivilarjes dos servic;os Especializados
de- inedra e áita corircier,dáu'es -.
Ativrdadr-:. nlarutÊnç:ro ca

CDI/CEMIr\UDITORIA
3.3.90.39 99 - Outros SÉÍ\jrc.,s rit: fercerrls Pessoa ,lurídica
.rc i 0ü86 245a'
ividade: Pr ogran-ia c e /i,srstênc'a lnteg rai a Saude da Mulher-

PAISM

3.3.90.39.99 - Oulros ServiÇos de Terceiros Pessoa Jurídica
DesDesa " 09'
3í 001 1íJ 301 0rt86'22É3
Proleto/Atirridade: PrcmoverCo r l:údi. na Atencão BásicaNASF/SAUDE BI.jCAL
3.3.90.39.99 - Outros Servi:..i,s ci? Lrrcerr,rs Pílssoa Juridicâ
Despesa. 'i'103

Fonte
86

Fonte
86

Fonte
ts6

4127.?.61Í)

ProjetoiAtividade lvlanurercão- Passos qLre Salvam- Oncoiogia
3.3 90.39.S9- Outros ServiÇ,,;s cie'ie,ceiros iressoa Jurídica
Despesa. i237

Fonte
C1

'l !,

.0'

lq

lr

hS'fAD() D() lVÍr\l{'.\ I 1.1.{)
PR}-FT]I TTIR,\ }I I I N i (' I PÀL DE I }I PE R,{1'RI Z,
('Olvl I SSA() l' [. R \1.\ \ l,] \'I Êl D E t, I (l l -t,\(' A()
31.001 10 302 0127 2271
Projeto/Atividade. Manutenção do Centro de Referencia em Saúde do
Trabalhador- CEREST
3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Têrceiros Pessoa Jurídica
Despesa'234,i
31 001 -i0 302.0127 2.271
ProJeto/Atrvioader Tr atarneoto for.r do [Jc-rnticrlro

t

Í Fl)

3.3.90.39.99 - OLrtros Serviçcs d;r Terceiros Pessoa Juridica
Desoesa: 3325
31 0C1 .0 3C2 f09C 228?
Proietc/Alividade !úanutenÇão dc Sen/iço de Atendimento Móvel de
urgê.rcie S,qMU.
3 3 90.3r.99 - Out.cs Serr r (:c s cr r: 'ceiros Pessoa Jurídica
t-) espesa i 221
3í

nní - n'.r\')

\àÉ*

Fonte
ú6

Fonte
ii3

i:lnte

)1Q-7

^1'|-7
Projej.c/Atividade: CEO Centrr di [:rpecrallC rdes Odontclooicas
3.3 90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
,Desoesa
3í 001 10 _'r05 0094 ?30:l
Projetos,'Atrvidade ACOES DSTlHIV/AIDS/HEPAT|TES VIRAIS
3.3.90.3? 9? - Outrôs §e'vrt;cS .',\ rr'^e;'^q ?êSSCa .lu.iCica
Despesa: .584
31 001..0 30s.0094 151.1
Proleto/Atrvldade Centro de Conlrôlê cie Zoonoses
3.3.90.39.99 - Outros Serviços ce -rerceiros Pessoa Jurídica
Desoesa 2961
31 001 1r,30r 0094 2515
Projetc/4ti'.,i,lacli) \/ií,ilâ r' ci r s :rri i 'á,ir e a.nrbieltal
3.3 9A.39 Ertr .- Outros Serviçcs d e Terceiros Pessoa Jurídica
e-spssa 2!)7C

ProjetoiAti\,rlacie \/icilâroa r-:Dirr :nr;olôgica ern SaLiCe
3 3.90.39.Sr9-- Outros Senrrços d e Terceiros Pessoa Jurídica
Despesa 1070
: 31 .OO1 .',,C.122 C:33 2605
I projeto/À1;,./idace. lit.rni_rtenr?:r dis Ativirlade-c_ Assessoria e projetos
IESDeCiaiS/SEI\4US
i 3 3.90.39.99 - C)utros ServiÇos de TerceiÍos Pessoa JurÍdica

; Desoesa. Ci69
31 001 10 :101 C0E5 :/ô08
Prrrletc/AtivrdacJe: Manuten,:ão Cas Ativicladês e P,'cjetos Jc Centro de
Atencãc Fai nracêutica CAI:
3.3.90.39.93 -.Outro:: Se;',r':Q;s Cr; le;ceiros Pessoa Juríciica

rcn te
Ê6

Êonte
ô6

:onte
ôô

':-onte:
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127 ?_614
Projetorqli\,rddde: Prcgrarnâ cie q.ai,íicaçáo do CAPS
3.3.90.39.99-- Outros ServiÇos de Terceiros Pessoa Jurídica
Despesa: 1195
3..001 10 302 e)127 2618
Pioieto/Atrvidade: lmDlantaÇã.1 e ManutenÇào Equoterapra
3.3.90.39.99 - Ouros Serviços dr,r'iercerros Pessoa Jurídtca
Despesar 1232

Fonte:
86

Fonte
Õo

3í ;0i.',ü.302

0490 262i
Pro,eto/Airv,oace: rVlanulençâo cl..; Serviços oe Atendimento de urgência
l--onte
UFA são Jose
B6
3.3.90.39 99 - C)utros Servicos dê Terceiros Pessoa Jurídica
Desoesa. 1331)
CLAUSULA DECrI!l,A SEGI-,r{Dri - f,,l RESPONS.qBI!-IOADF CIVIL
A CONiFiA;,q'-)A re:;1r<itrde::i ;lÍ.,r pcr'o:,: i, -1.]Íiis ,;ue,tie. a sofrer a CONTRATANTE, ou
tercer;'os en, razao de açâo ou ornrssào dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepcsiir,s irrlapen:i.: arterrrr..: rte de crurras cominaçóes contÍatuais ou legais a que estiver
sujerta.

CLAU§JLA D':.CilIlA'f

t1RCÉ:l?É. - Í',C ÍjOR(l
Fica Ei::Íio (] foro d:r Crdade de lmpe"atriz- [\ilA com renúncia expressa de qualquer outro, por
mai§ pir,,i;eU,ailc r;,.re selá .,ir,r 11i;i ri i:i.rar:.:(1.,e, ,l-r', ici.rr i)u Iiirgios oriundos da execução
deste C,)irtr.r:c
E, para firnrczir a. corxc ír.irva rJe asrirl have,re.,., ent.e si, ajustado e oontratado, é lavrado o
preser+? inst.unrent,r enr 03 ,'três) vias d-. ig,.ral teor, .JL,e. deoois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contrâtâda e pelas tes:e'r-ur-,has árbaixc nomeadas.

,ie

de 2018.

CONÍRA]ADÜ
RepresenÍante :-egai
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PREGA,O PRESENCIAL N" 089/201 8.CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇAO DE UUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666193

DECLARAçÃO

(Nome

cpF

da

Empres;:)

por

ioterméciro

do seu

. inscrito no CNPJ/[rlF sob no
repÍesentar,re legal
o(a) S(a)

v do *tr7 d,e[:
""---rr.3:1?1::;j,,"ffi:Xi:,,$T:';j?.:
de 21 de junho de 1993, acrescrdo pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999,

no 8.666.

no

que nâo emprega menor de dezojto anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis ar)os.
Ressalva: ernprega nrenor a part,r de quatoíze anos, na condiçáo de aprendiz

(

)

(data)

(

reor es,:nta r,te iegal)

(Observa Ção: em cascr aÍirmarivo, assinalar a ressalva acima

Rua []rbanoSarúos n"

l6j7 l]airr,,.llr,:'lia )ntptri,lrii

;VA

CEP 65.900-\()5

43

T]SI'AIX) DO MARANHÃO

pREFUtTt.i R.A. !It.Nl( tPAt. r)lt
('()MISSAO PER\Ir\\liN'l I l)E 'VIPERATRrZ
I-ICITA(]A()
PREGAO PRESENCIAL

NO

É_*

089i2018-CPL
ANEXO V

MODELC, ll'tr Í)t:CL.r.R,'\ÇA() DÉ Clt:liclA la ,IUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
l- ABTLiTÂÇAO

Declaramos para efeito dê oarticrpaÇão no processo licitatório Pregão Presencial n"
089/2ü18-CPL, reairzado pe la Êiefertura íúunr.;ipar oe imperatflz. e confoÍme exigências
legais, que ounrprirnos plenameÍrie os reqursitos de r,ai.>rlitação.
.A

presente declareçáo,,! íeita ;ob as penas da Lei

irnperatrizitulA), ___ de

____

de 2018

Represerrtante Legal da Empresa

\

Rua Urbano Sântos. n"

l6i7

llaino Juçiurt . ltnpcrlt:rizlM.'\

chP 6-;.90fj,505
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