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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO OO3/2O19.CPL
TIPO: Menor Preço por ltem
ORGÃO INTERESSADO:Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30.001.371 /201 8
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia í8 de fevereiro de 20í9,
às 09h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqúente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de lulho 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 HABILITAÇÃO na Rua

Urbano Santos, no'1657, Bairro Juçara, lmperatriz

-

MA, regido pela Lei Federal

no

'10.520, de 17 de julho de 2OO2, Decreto Municipal no 2212007, 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.

DO OBJETO

1.1

AquisiÇão de material de consumo, para atender as ações complementares do
programa Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 mêses - Programa Criança
Feliz do Fundo l\ilunicipal de Assistência Social - FMAS.
1.2. Valor Global Estimado para a Contratação. R$ 122.866,14 (cenlo e vinte e dois mil
oitocentos e sessenta e seis reais e catoze centavos).

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

c) Anexo lll - Minuta do Contrato
d) Anexo lV - Declaração a que alude

e) Anexo V

o art. 27o, V da Lei

n.o 8.666/93

-

Irilodelo de Declaraçáo Dando Crência de que Cumprem Plenamente os
Requisitos de Habilitação

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complementar 123106 e alterações, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no
8.666/93 e respectrvas alteraÇões, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.
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4. DA DOTAçAO
4.1 . A despesa decorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Atendimento de Gestantes e Crianças de O a72 meses

-

Programa Criança Feliz.

Unidade OrÇamentária: 30.001.08.244.0 1 55.2664
Natureza: 3.3.90.30.00

-

Material de Consumo

Fonte: 095
Ficha: 1718

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão 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 mínamos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia. hora e local definido 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 - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites defanidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006,
nela incluidos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlat no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
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:

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 incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
5.3.'1. Cota Reservada de 25% (inciso

pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.
5.3.2. Cotâ Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentaçáo. constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no pais.
5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensáo de iicitar com a Administração Pública
Rua LJrbanL) Rochr.
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I\ilunicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou l\Iunicipal, 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 Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identrdade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1

.

6.1 .1 . No caso de titular. diretor ou sócio da empresa. apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo. estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso dê sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiÇões de seus
administradores, quando o ficitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Reguisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

.4. Fica íacultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
6.1

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

6.2. Caso as licitantês não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
61.
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
Rua Urbano Rocha.
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interessado representando mais de um licitante.

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

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

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

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar no 123106 e do Decreto Federal no 8.538, de 06 de
outubro de 2015, as Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a)

as licitantes que se enquadrem na condição de ME. EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informação expressamente na
declaração prevista no item 6.'1.3;

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

c)

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

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

a)

a [VIE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
nova proposta no ptazo 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 rnferior
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)

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

Rua Urbano Rocha. I657 -- Bairro Juçara, lmpemtrizlMA
CEP: 65.900-505
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d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alínea'c', será realtzado sorteio êntre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea 'c', o
objeto licitado será adludicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)

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

a melhor oferta inicial

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

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura lrlunicipal de,mperatriz - ÍVlA
Pregão Presencial n" 003/20í 9-CPL
Rua Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,
CEP: 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

b) Conter a dêscrição detalhada e especificaçôes necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificaÇáo, 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 descrição dos valores.
Em caso de divergêncla 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
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta dê 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, trabalhrstas, seguros, treinamento, iucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
Rua Urbano Rocha. ló57 - Bairro Juçara. Imperattiz-iMA
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A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EIVI PENDRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREçO IMPRESSA.

E)

9. DA ACEITAçAO TACITA
9.1 . Os preÇos apresentados devem:

a)

refletir os de mercado no momento, observado
sêrviço/entrega do produto;

o prazo de

prestação do

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.

9.2. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 20í 8 a
partir da data da sua assinatura.

9.2.í O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
nêcessidade e de acordo com a conveniência da SEDES e o FMAS, bem como da
existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela
Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade
da Contratada o ônus com a execução do objeto.
9.2.3 A ConÍatada íica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitaÇáo formal pela Contratante.

9.2.4 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
9.2.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificaçóes e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

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

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçôes de
preços, alteraçõês ou alternativas nas condições/especificaÇôes estipuladas. Não serão
consideradas AS D ro D ostas o ue contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrôes
9.5. Quaisguer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste Edital implicará

na

desclassificação do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execuÇão do objeto se1am omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3. respectivamente.
Rua Urbano Rocha. 1657 - Bairro Juçam. lnpcratrizi'i!{A
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9.8. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte Íorma:
9.8.1. PROVISORIAMENTE: no eto da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materieis com aqueles detêrminados 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.
9.8.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificaÇôes, qualidâde e quantidades dos materiais e
conseqúentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
9.8.3. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.

9.8.4

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 especiÍicaçóes estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

í0

DA HABILITAçÁO

10. 1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo

em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

(A

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 003/20í 9-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,
CEP: 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitânte e endereço)
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicaÇão em órgão da tmprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

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

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Rua Urbano Rocha. 1657 - Bâirro Juçarâ. lmperatriz,'MA
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e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda
(cNPJ)
f1 Prova de regularidade para com

a F ezenda Federel (Tributos e Contribuiçóes Federais e

Dívida Ativa e Previdenciária).

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

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

Certidáo Negativa de Débjtos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de falência ou recuperaÇão judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa 1urídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da LicitaÇão.

l) Balanço Patrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na Íorma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÇão da
proposta.
1.1)

O Balanço patrimonial e

demonstraÇões contábeis deverão conter registro na Junta

Comercial.

na forma da Lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404/76 (Sociedade Anônimâ).
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenlicada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por íotocópia 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 Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do ficitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
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.
1.2) Serão considerados aceitos como

m) Prova de inscrição no Gldastro de contribuintes estadual, relativo ao domicÍlio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de âtividade e compatível com o objeto contratual.

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

I
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o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital.

10.3. Para fins de habilitaçáo, a título de quelificação têcnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
10.3.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido tecnica, expedido por órgão

ou entidade da administração pública ou por empresa privada que comprovem que a
empresa prestou, acontento, a execução compatível com o objeto da licitaÇão, na forma
prevista no art. 30, ll, da Lei no 8.666/93;
'10.3.2. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se referiam
ainda em execução.

a contratos

10.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
10.4.1 . Se o licitante for Íilial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a

centralização.
10.4.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.5. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.6. O não atendimênto de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante.
,I1. DO PROCEDIMENTO

11.'l - No dia, hora e local designados neste rnstrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os documentos de
habilitação (envelope 02);

-

11 .1 .1
O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância
minutos para a abertura dos trabalhos;

11.2

-

lniciada

a

de até 15 (quinze)

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
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pregoearo(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos anles do referido horário;

11.3 - 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. ocesião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preÇo, desclassificando-se as incompatíveis;
'11.4

-

No curso da sessão, dentre as propostas quê atenderem aos requisitos do item

anterior, o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços alé 1Oo/o
(dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordem decrescente dos preços;

-

PODERA O(A) PREGOETRO(A):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidos;
c) Deíinir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilizaÇão de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão
0 Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se preluízo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
11.4.2

'11.4.3 - Dos lances oÍertados não caberá retratação;

-

Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes,
í í .4.4

licitantes, retoma-se

-

11.5 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçôes definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até
o máximo de kês, para que seus autores participem dos lances verbars, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participaráo da etapa de lances verbais);
11

.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:

11.7 - Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preÇo e o valor estimado para a
contratação,
Rlra Urbano Rocha. l6-§7 - Baino Juçara. [nrpetatriz
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'11.8

- O encerramento da etapa competitrva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
11.8.1

-

11.9 - Declarada encerrada a etapa competitivâ e ordenadas às ofertas de acordo com o
menor preÇo ofertado, o(a) pregoeiro(a) rmediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar;
11 . 10 - Sendo inabilitada a proponenle cuja proposta tenha sido classiíicada em primeiro
lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um Iicitante

atenda às condições fixadas neste edital;

-

í1.11 Nas situaÇões previstas nos subitens 11.7,11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
11.12 - VeriÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo dêclarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugat
sendo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;

-

O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataçáo, as
í

1 .1

3

empresas poderão retrrá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaÇão dos
mesmos;
11.14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2.

OO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

12.2. Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes
deste edital. notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.
'12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e. conseqüentemente,
classifacada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sortero,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93
Rua Urbano Rocha. ló57 - Bairro Juçara. Imperalriz'MA
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12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
12.6. Pera fins de homologaÇão, após adjudicado o objeto. o licitante vencedor fica obngado
a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.
13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razóes, quando lhe será
concedido o pÍazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso.
podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em lgual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legats.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédro do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encamlnhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão,
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autondade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notiíica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestaÇão imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

Í4. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Homologado o lulgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedo(es), o qual será convocado para firmar a avença.
1a.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(âo) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a cntério da Secretaria Municipal de Saúde, para atender à convocação
prevista no item anterior.
14.3. Se o(s) licitante(s) vencedo(es) não apresenta(em) situação regular ou recusar-se a
executar o obleto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o Cisposto no subitem acima.

14.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
Rua Urbano Rocha. 1657 Bairro Juçara. Imperatriz l\44
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associação da contratada com outrem e a cessáo ou transferência, total ou parcial.

í5. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
í5.'t. O cronograma de entrega de distribuição será fornecido de acordo com a necessidade
da SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço contendo o nome do
órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o quantitativo a serem entregues;

15.2. Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar todo o
empenho e a dedicaÇão necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados,

í5.3. Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebrmento
da ordem de Fornecimento;
15.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, no prazo de 2 (dois) dias às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução ou de materiais empregados, ou por manuseio inadequado no
transporte;
15.5. Arcar com todos os custos de reposição ou reintegra nos casos em que os produtos
não atendam as condições especificadas neste Termo de Referência.

í5.6. Adotar cautelas especiais para o transporte, no que couber.

5.7. Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuiÇóes fiscais e parafiscais que
indicam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como
pelo custo de frete na entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos
í

vendidos:

15.8. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento;

í5.9. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes;

í5.10. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguÍos mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataÇão;

í5.íí. A descrição dos serviços prestados

lançados na nota fiscal, deverá ser idêntica

àquelas constantes no contrato;

15.12. Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais, estabelecimento e
maquinário em pleno Íuncionamento, vlsando a atendimento satisfatório das demandas;
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5.í 3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviÇos contratadosi

í

5.í4. Responsabilizar-se pela entrega do material;

15.í5. Executar os serviços no ptazo determrnado,
15.16. 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.o 81 da Lei 8.666/93;

í5.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;
15.'18. A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha
de preços da proposta final ajustada ao último lance oÍertado pelo licitante vencedor, sob
pena de recusa da assinatura do contrato,

15.í9. A recusa injustiíicada do homologatório em assinar o contrato. aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas:

15.20. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93. respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

í5.2í. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art.68, da Lei 8.666/93), aceito pela SEDES, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato. pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

í6.
í 6.í

OBRTGAÇOESDACONTRATANTE

. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos,

objeto

deste Edital.
16.2. lníormar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimenlo e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso,
16.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, podendo realizar
testes nos bens fornecimentos, rejeitar, no todo ou em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor,

í6.4. Garantir a armazenagem e o uso adequado do produto durante o período contratual,
í 6.5. Proceder aos pagamentos devidos a(s) licitante(s) vencedora(s),
Í

6.6. Proporcionar todas as facilidades admitidas em Lei para que a(s)

licitante(s)

vencedora(s) possa(m) fornecer dentro do estabelecido nesta licitaÇão,
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16.7. Aplicar a(s) licitante(s) vencedora(s) as sansões administrativas previstas na legislaÇão

vrgente, caso seja necessário;

í6.8. Designar um servidor, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, conforme previsto no item 24 deste Edital;

16.9. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularídades
constantes da execução do objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias:

í6.10. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormaldade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as
especifrcações e condiçôes estabelecidas neste Edital. informando as ocorrências ao Orgão
Gerenciador;

í6.íí. Verificar se a execução do objeto foi realizada com a observação às disposições
pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
bens fornecidos:
16.12. Convocar regularmente o interessado para assinar o Termo de Contrato. aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem pre.juízo das sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666/93
e suas alteraçôes;

'16.í3. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do Íornecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária;

Í6.14. Expedir as autorizaÇóes de fornecimento,

16.í5. Receber o objeto em dias úteis, no local determinado na requisição/autorização de
fornecimento;

't6.í6. Prestar as informaçõês e os êsclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel
execução do contrato;
16.í 7. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam
devrdamente trajados com uniforme em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
entrega do objeto do Contrato:

í6.í8.

Proporcionar todas as condiÇôes para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexo, especialmente do Termo
de Referencia;

16.19. Exigir o cumpnmento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
Rua Urbano Rocha. 1657 - Bairro Juçara. lmperatriz,iMA
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16.20. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessártos à Contratada,

.

í 6.2í

17.

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

LOCAL DE ENTREGA

17.1 O objeto será entregue, sem ônus adicional para a contratante, na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social SEDES, na Rua Hermes da Fonseca, no 49
Centro, ou nos pólos dos Programas Sociais, conforme cronograma de cada um em
lmperatriz-MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da
respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

-

í8.

-

PRAZO E CONO|ÇÕES DE EXECUÇÃO

18.1. A Contratada íica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitaÇão formal pela Contratante.
18.2. O cronograma de entrega de distribuiÇão será fornecido de acordo com a
necessidade da SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Servrço contendo
o nome do órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o quantitativo a serem
entregues.

í9.

PAGAMENTO

í9.í. O pagamento

será efetuado em moeda nacional no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da competente ordem de fornecimento;

't9.2 O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA
DO MATERIAL, à medida que for sendo realizado mensalmente, nâo devendo estar
vinculado à liquidação total do empenho;

í9.3. Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar lunto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, com a devida
autenticaçâo e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do Trabalho,
Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS);

í9.4. A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento, pela empresa fornecedora, das obrigaçóes acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu ensejo

20.

CRITÉRIO DE REAJUSTE

20.1. Para restabelecer a relaçáo que as partes

pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato. na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93 e suas alteÍações.

21.

DOSACRESCIMOS OU SUPRESSOES
Rua Urbano Rocha. 1657 -- Baino Juçara. lmperatriz/MA
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. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se Íizerem necessários do objeto alé 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inrcial do contrato, observadas as condiçôes definidas no parágrafo 1o. do
art. 65 da Lei no. 8.666 de 21106193.
21 .1

22.

DAALTERAçAO DO CONTRATO

22.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 dâ Lei n.'8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentaÇão das devidas
justificativas.
23. VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.1 - O futuro contrato que advir deste Edital. vigorará por 12 meses, a contar de sua
assinatura.

23.2 - As CondiÇões de reajuste, repactuaçóes, equilíbrio econômico-financeiro, rescisâo,
sançóes e as demais normas deste Edital, deverão constar em cláusulas da minuta do
contrato.

24. FISCALTZAçÂO DO CONTRATO

24.1 - A Secrelaria de Desenvolvimento Social designa o servidor Luizângela ldalgo
Miranda, no da matricula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES, para acompanhar o
processo de fiscalização do contrato, até a prestaÇáo final do serviÇo, ou outros
representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma doArtigo 67, § 1o e 2o, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

- As decisões e

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

24-1,1

24.1.2 - Aíiscalização de que trata esta cláusula náo 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.

25.

DOATENDIMENTO

25.1- Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado pela
secretaria, para cada pêdido (ou de uma única vez);
25.2

-

Í\ilanter inalterados os preços e condiÇões propostos;

-

25.3
Lançar na nota íiscal as especificações dos materiais, de modo idêntico àqueles
constantes do objeto do edital.

26,

DAS PENALIDADES

26.í - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da Lei
Rua Urbano Rocha. 1657 Bairro iuçara. impcratriz l!íA
CEP: 6-s.900-505
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n'8.666/93, fixa-se em 5olo (cinco por cento) do valor do contrato

26.2 - A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita à
aplicação das sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.

26.3 - Ocorrerá a rescisáo contratual nos casos prevastos nos incisos do art. 78, da Lei
8.666/93, bêm como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.
27. DA RESCISAO DO CONTRATO
27.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver ume das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
27.1 . 1. Constrtuem motivo para rescisâo do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, êspectficaçóes e lentidão do seu
cumprimento, levando a Adminrstração a comprovar a impossrbilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimênto nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação

á

Administração.

d) O

desatendimento

das determinações regulares da autoridade designada

para

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

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauraçáo da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou

a

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.

i)

Razóes dê interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrâtante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçôes do valor
inicial do contrato além do limite permitrdo no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 2 l de junho de í 993.
k) A suspensão de sua execuçâo por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos. o direito de optar pela suspensáo do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situaçáo.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos

devidos pela Administração

Rua Urbano Rocha. 1657 Bairo Juçara. lnrperatriz'MA
CEP: 65.s00-505
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decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação.
m) A não-liberaÇão, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, rmpeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanÇões penais
cabíveis.
p) A subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,

a

cessão ou transferêncra, total ou parcial da posição contratual, bem como

a

fusão

execução do contrato.
28. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28. í . Os interessados poderão solicitar até o 2o (segundo) dia anterior à data de entrega dos

envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL, através do setor de protocolo, no
endereço da Comrssão Permanente de Licitação

-

CPL.

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

28.3. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparaçáo 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).
28.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lêi 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 Comissão Permanente de Licitaçáo, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:

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

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

28.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
28.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da dêcisão a ela pertinente.

29. DAS D|SPOS|ÇOES GERATS
29.1. Após a declaração do vencedor da licitação, náo havendo manifestação dos licitantes

RuaUrbanoRocha. 1657
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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.
29.1

.1

. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

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

29.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. pertinente e
suficiente para .iustificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente íundamentado.

29.4. Decaiâ do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeçáo, venha, após julgamento desfavorável. apresentar falhas ou
irregularidades que o vrciem.
29.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

29.6. 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 deveria constar no ato da
sessão pública.

29.6.1 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.
29.7. 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
demars licitantes.

29.8. As normas disciplinadoras desta licitação seráo 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.
29.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
29.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteia cadastrada junto a AdministraÇão Pública
t\/unicipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
29. 11 .

Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edatal estão com

vista franqueada aos interessados na iicitação.

29.12. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

Rua ljrbano Rocha, 1657 - Baino Juçam. Imperatrizr'MA
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29.13. 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 feito estiver
suspenso.
29.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
29.15. A homologação do resultado desta licitação não implicerá direito à contrataÇão.
29. 16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÇóes constantes da legislaÇão
vigente.

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

29.18. A Senhora Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES/Imperatnz MA, poderá revogar a licitação por razôes dê 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 n" 8.666/93).

29.19. 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 . Processo n' 30.001 .731/2018 - SEDES.
29.20. 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 Orçamentána, podendo, arnda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz (MA), 30 de janeiro de 2019
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PREGAO PRESENCIAL N'OO3/2019. CPL

ANEXO I
(PÍoposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 2019

Prezados Senhores,

(empresa),
, [o _,

com sede na cidade

na

de

inscrita no CNPJ/IVF sob o número
neste ato representada por _,
portador do CPF no
ê
RG n"
, abaixo assinado, propôe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social - SEDES, os preÇos infra discriminados, para Aquisição de material de consumo, para
atender as ações complementares do programa Atendimento de Gestantes e Crianças de 0
a 72 meses Programa Criança Feliz do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS,
objeto do PREGÃo PRESENCTAL n" 003/20'19-CpL:
Rua

-

-

a)

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

b)

Entrefar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento
da Ordem de Fornecimento.

c)

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

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

çt
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TERMO DE REFERENCIÂ
DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.

.

1.1- Aqüsição de material de consumo, pam atendeÍ as agões complementares do programa
Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança Feliz do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS.

2..ruSTIFICATIVA
2.1 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES, órgão gestor da política de
Assistência Social no município de Imperatriz, oferta para aqueles que necessitam da
assistência social, um conjunto de Programas, Serviços, Projetos e Beneficios, viabilizando a
proteção, amparo e promoção social ao cidadão, no enfrentamento de sifuações de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, assegurando o exercício dos direitos sociais e
individuais preconizados na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica da Assistência
Social e leis complementares.
2.2 - Derrüe as ações ofertadas est2io as atividades complementares do programa Criança Feliz,
que visam promover um desenvolvimento integral das crianças de 0 a72 meses, incentivando e
orientando as famílias, por meio de visitas técnicas periódicas, a cuidarem melhor de suas
crianças.

-

Os objetivos do Programa são promover o desenvolvimento infantil integral; apoiar a
gestante e a familia na preparação para o nascimento da criança; fortalecer o vínculo afetivo e o
papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; estimular o
desenvolvimento de atividades lúdicas; facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e
serviços públicos de que necessitem.
2.3

2.4 - Justifica-se, portanto, a aquisição dos materiais descritos em anexo, uma vez que são
imprescindíveis para execução das ações complementares.
3.

ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS
SEGUE EM ANEXO

4. DO

ATENDIMENTO

/,

4.1- Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado pela
secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);
4.2

-

Manter inalterados os preços e condições propostos;

4.3 - Lançar na nota fiscal as especihcações dos materiais, de modo idêntico àqueles constantes
do objeto do edital;

x

I
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5.1- O cronograma de entrega de distribuição será fomecido de acordo com a necessidade
SEDES e seus Programas Sociais, atavés de Ordem de Serviço contendo o nome do órgão
endereço, o responsável pelo fornecimento e o quantitativo a serem entregues;

5,2- Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar todo o empeúo
e a dedicação necessiirios ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

5.3- Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da
ordem de Fomecimento;

5.4 - Reparar, conigir, remover ou substituir, no pÍílzo de 2 (dois) dias às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução ou de materiais empregados, ou por manuseio inadequado no
transporte;
5.5- Arcar com todos os custos de reposição ou reintegra nos casos em que os produtos não
atendam as condições especificadas neste Termo de Referência.
5.6- Adotar cautelas especiais para o transporte, no que couber;

5.7- Responsabilizarem-se poÍ todos os tributos, contribúções fiscais e parafiscais que indicam
ou veúam a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como pelo custo
de ftete na entrega, e demais custos inerentes ao fomecimento dos produtos vendidos;

A inadimplência da Contratada, com referência aos encaÍgos trabalhistas, fiscais
comerciais, não transfere à Contmtante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;

5.8

-

5.9

-

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento

e

das

obrigações pachradas entre as partes;

-

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros mão-deobra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;

5.10

5.11 - A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal, deverá ser idêntica àquelas
constantes no contrato;

5,12

-

Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais, estabelecimento

e

maquinii,rio em pleno funcionamento, visando a atendimento satisfatório das demandas;

5.13 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contmtados;
5.14 - Responsabilizar-se pela enüega do material;
5.15 - Executar os serviços no pÍazo determinado;
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5.16 - A assinatuÍa do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
miíximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art.o 8l da Lei 8.666193;
/!o
5.I7 Não transferir
5.18 -

a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;

A

Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contmto a planilha
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor, sob pena de
recusa da assinatura do contÍato;

5,19 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente

-

estabelecidas;

5.20 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (um) preposto como seu
repÍesentante, conforme elenca (art.68, da Lei 8.666191), aceito pela SEDES, que deverá se
repoÍar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica./telefone, paÍa
acompaúar e se responsabilizar pela execução do objeto.
5.21

6.

-

DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE --

6.1- Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos, objeto deste
contrato;
6.2- Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e exigir
a sua substituição ou reparação, conforme o caso;

6.3- Acompaúar e fiscalizar a execugão do fomecimento contratado, podendo realizar testes
nos bens fomecimentos, rejeitar, no todo ou em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fomecedor;
6.4- Garantir a armazenagem e o uso adequado do produto durante o período contÍatual;
6,5- Proceder aos pagamentos devidos a(s) licitante(s) vencedora(s);
6.6- Proporcionar todas as facilidades admitidas em Lei para que a(s) licitante(s) vencedora(s)
possa(m) fomecer dentro do estabelecido nesta licitação;

6.7- Aplicar a(s) licitante(s) vencedora(s) as sansões administrativas previstas na legislação
vigente, caso seja necessário;
Designar um servidor, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item I 1 deste Termo de Referência;

6.E
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6.9 - Notificar a empÍesa, por escrito, sobre imperfei@es, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto deste Termo de Referência, paÍa que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
6.10 - Comunicar prontaÍnente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,
podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e
óondições estabelecidas neste TR, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;

Verificar se a execução do objeto foi realizada com a observação as disposições
pertinentes neste TR, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos bens
fomecidos;
6.11

-

- Convocar regularmente o interessado para assinar o Termo de ContÍato, aceitar ou retirar
instrumento
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
o
direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no aÍ. 81 da Lei 8.666/93 e suas
6,12

alterações;

-

6,13 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fomecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária;
6.14

-

Expedir as autorizações de fomecimento;

-

6.15 Receber
fomecimento;

o objeto em dias úteis, no local determinado na requisição/autorização de

-

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel
execução do contrato;
6.16

6.17 - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente
trajados com uniforme em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para entrega do
objeto do Contrato;

-

6.18 Proporcionar todas as condições paÍa que a Contratada possa executaÍ o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexo, especialmente do Termo de
Referencia;

6.19 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contÍatuais e os termos de sua proposta;
6,20

*

6,21

- Notificar previamente

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;

7. DAS DESPESÂS

à

Contratad4 quando da aplicação de penalidades;

-

As despesas decorrentes da prestação de serviço de aquisição do produto
presente Termo de Referência foram estimadas em Rl§ 122.8ó6,14 (Cento e Vinte e Dois
7.1
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Oitocentos e Sessenta e §eis Reais e Quatorze Centavos), e fluirá dos recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, para o exercício de 2018. Atendimento de Gestantes
e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança Feliz. Unidade Orçamentiíria:
30.001.08.244.0155.2664; Natureza: 3.3.90.30.00.
095.
8. DO

-

Material de Consumo; Ficha: 1718: Fonte:

PAGAMENTO --

8.1 - O pagamento será efetuado em moeda nacional no prÍrzo máximo de 30 (trinta) dias.
mediante apresentação da nota fiscal acompaúada da competente ordem de fomecimento;

- O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DO
MATERIAL, à medida que for sendo realizado mensalmente, não devendo estar vinculado à
liquidação total do empeúo;

E.2

Para fazer jus ao pagamento, a fomecedora adjudicatrária deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, com a devida autenticação
e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do Trabalho, Seguridade Social e
8.3

-

Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito
Regularidade do FGTS);

-

CND), com FCTS (Certificado

de

-

8.4 A contratante não incidirá em moÍa quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento, pela empresa fomecedora, das obrigações acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu ensejo.

9. DAS CONDIÇÔES DE

HABILITAÇÁO

9.1 - Para se habilitar ao pÍocesso licitatório, os interessados deverão apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 31 da Lei no. 8.666/93;

Y

9,2

-

Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empÍesa licitante deverá

apresentar:

9,2.1 - Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou poÍ empresa privada que comprovem que a empresa prestou,
acontento, a execução compatível com o objeto da licitação, na forma prevista no art. 30, II, da
Leí n' 8.666/93:
9,2.2 - Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se Íeferiam a conftatos ainda em
execução.
10. DO

LOCAL DE ENTREGA-

l0.f - O objeto será entÍegue, sem ônus adicional paÍa a contratante, na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, na Rua Hermes da Fonseca, no 49 - Centro, ou
nos pólos dos Programas Sociais, conforme cronograma de cada um em Imperatriz-MA ou local
designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal
qualifi cada da contratada.
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1I. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO
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- O firturo Çontrâto que advir deste termo de referênci4 vigorará por 12 meses, a contar de

sua assinatura.

ll,2 - As Condições

de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro,

rescisão,

sanções e as demais normas deste termo de referência, deverão constar em cláusulas da minuta

do contrato.

11.3 - A Secretaria de Desenvolvimento Social designa o servidor Luizângela Idalgo
Miranda, no da matricula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES, para acompaúar o
processo de fiscalização do contrato, até a prestação final do serviço, ou outros representantes,
especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, §
1o e 2o, da Lei n" 8.666, de 21.06.93.

11.3.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
11.3.2 - A fiscalização de que truta esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12. DAS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES PARA PARTICIPAÇÃO

DE

MICROEMPRESAS E EMPR-ESAS DE PEQUENO PORTE
12,1 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3'da Lei Complemenlar n". 12312006, e
que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4" deste artigo, caso teúa interesse
em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar tal atributo
mediante apresentação de documentação comprobatória.
12.2 - A comprovação de regularidade Íiscal das microempresas e empresa de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na
licitagão. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será assegurado
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularizaçáo da
documentação.

12.3 - Na licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresís e empresas de pequeno porte.
12.4 -Pua o processo em questão deverá ser respeitado o art. 47, inciso I, da Lei no 12312006,
que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos itens
de contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
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12.5 - Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no AMBITO LOCAL, nos termos do art. 9" do Decreto n" 8.538/2015 para piomover o
desenvolvimento econômico e social no âmbito local.
13. DAS

.

PENALIDADES,-

::;
1

l3.l - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da Lei n"
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

-

13.2 A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita à
aplicação das sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.

-

Oconerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei
8.666193, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.
13.3

14.

DA RESCISÃO OO CONTRATO

/-

A inexecução total ou parcial do contmto enseja
prescritas nos aÍigos 77

a8l

a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
da Lei n" 8.666/93, de21106193.

14.1 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificagões e pr.vos;

b) o

cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovÍu a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fomecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompaúar e
hscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execugão, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 daLei no. 8.666, de 21 de juúo de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutuÍa da empresa que prejudique
a execução do Conúato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de juúo de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave peÍurbação da ordem intema
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e conúatualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
do cumprimento das obrigações assumidas
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l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem intema ou guerra assegurado ao conÍatado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de iírea, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especiftcadas nos
projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do conkato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabiveis.

p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da [,ei de Licitaçõcs ou prejudique a regular execução do
contrato.

I5. DO FUNDAMENTO LE,GAL

A

eventual e futura contratação de pessoa jurídica, para aquisição de material de
consumo, objeto deste 'fermo de Referência, nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada no Município pelo Decrcto Municipal n." 22/2007 , e alterações; do
Decreto no 2.271, de 07 de julho de 1997; da Instrução Normativa SLTVMPOG N" 02, de 30 dc
abril de 2008, da Secretaria de Logística e 'l'ecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTVMPOG. e suas alterações; e das demais legislações
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a I-ei n.' 8.666, de 2l de junho de
15.1.

1993, com suas alterações subseqüentes.
16.

DA MODALIDADE E'I'IPO DE I,ICITÀÇAO

16.1. Modalidade de Licitação

16.1.I. O certame licitatório será realizado na modalidade de Pregão Presencial, em
conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, dc 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal n.' 2212007, e [,ei n." 8.666, de 21 de junho 1993 e suas
alterações.
16.2. Tipo dc Licitação
16.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no
ITEM, na forma prevista no art.45, § 1", I, da Lei n"

8.666/93.

17.

Do

PREÇO

MENOR PREÇO POR
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17.1. O Valor global estimado para a aquisição do material objeto deste Termo de Referêncü \
de R$ 122.866,14 (cento e vinte e Dois Mit Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Quatorzc
Ccntavos), conforme Tabela - Anexo I inlegrantcs deste 'l'ermo de Referência.
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17.2. No preço, resultante da proposta vencedora da licitação, incluem todas as despesas com
impostos, seguÍos, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.
18.

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

-/

18.1 - Para restabelecer a relação que as partes pactu.rzrm inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do conuato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.'8.666193.
19.

DA ALTERAÇAO DO CONTRATO

'-

19.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei n.' 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
20. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSOES ,

A

CONTRATADA ficará obrigada a aceitu nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessiirios do objeto até 25%o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contÍato, observadas as condições definidas no parágrafo lo. do art.

20.1.

65 da Lei n". 8.666 de21/06193.
2T. DO

ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇAO

Para acompanhar o certame licitatório para contratação de empresa especializada na aquisição
de material de consumo, com vistas ao atendimento das demandas do Programa Criança Feliz
no decorrer do exercício de 2018, o Secretiário de Desenvolvimento Social nomeia a Servidora

Luizângela Idalgo Miranda, Matrícula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES
Imperatriz, l2 de Novembro de 2018.

LUI

ALGO MIRANDA
DIRETORA EXECUTIVA
MATRÍCULA: 50.577.3
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ATENDER AS AçÔES CoMPLEMENTARES Do ph-àRAMA cRtANçA FELtz Do FUNDo
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL. FMAS NO EXERCÍClo 2019.

AOUTSTçÃO DE MATERTAL DE CONSUMO PA

orscRrMrNAÇÁo

APRESEilTAçÃo

ITEM

SUANT

0't

30

ESPONJA DUPLA FACE LISIúASPERA, CX COM 50 UND

02

60

JARRAS PúSTICAS DE 2L

coM TAMPAS

PEDRAS MISTAS PEQUENAS PCT COM 1KG, CORES VARIADAS

03

RECIPIENTES

PúSÍIcos coM

TAMPA VARIADoS (coNJUNTo

04

20

05

20

06

20

07

200

PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, PCT COM 12 UND

08

180

TTGELAS EMptLHAVrrs

09

180

í0

50

BOLAS PEQUENAS DE BORRACHA MACIA, CORES VARIADAS

11

40

It-cool eÍltco

coM 4 UND)
COLHER DE PAU PEQUENA

pANo DE ALGoDÃo, Trpo coErRo DE cRtANÇA.

pcr coM

)

,grí

VALORTOTAL

CX C/ 50 UND

R$

25,20

R$

756,10

UND DE 2L

R$

8,77

R$

526,00

PCT COM O,IKG

R$

204,03

CONJ C/ 04 UND

R$

39,79

R$

795.73

UND

R$

13,97

R$

279,47

PCT C/ 12 UND

R$

204,57

PCT C/ 12 UND

R$

0,99

R$

UND

R$

9,84

R$

UND

R$

E10

R$

UND

R$

't2

UND

vÂLoR.MÉDIo

1',.

R$

R$

6.120,80

4.091,47

)

or

copos EMptLHAVets oE

púslc0

púslco,

coRES vARTADAS
DE ssoMl, coRES

VARIADAS

HIDRATADo EM GEL 6so rNpi/ DE s00G

UND DE sOOG

R$

44,89

4,89

R$
R$

198,00

.\
-§

E

1.771,20

970,20

2.244,33

195,60

--.--\
,rt z

iFi
\ l\i;

PANO DE LIMPEZA, CONFECCIO
12

60

O EM PANO DUPLO,

416,20

R$

ALVEJADO, 100% ALGODÃO E COM ALTA ABSORÇÃO DE
L|OUIDOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 45 X 65CM.

UND

PCT

R$

5,09

R$

101.73

FL

R$

1,43

R$

143,00

PCT C/ 10 UND

R$

215

R$

322,50

R$

6,94

{

í3

20

SACOLA GRANDE DE PúSTICO DE sKG, PCT COM

14

100

PAPEL CARTÃO , TAMANHO 50X7OCM, CORES VARIADAS

í5

150

SACO DE LIXO DE íOOL, PCT COM 10 UND

í6

50

BONECAS DE PANO PEQUENA

UND

R$

16,21

R$

810,50

17

30

JOGO OE QUEBRA CABEÇA (02 PEÇAS)

UND

R$

33,05

R$

991,40

í8

30

JOGO DE OUEBRA CABEÇA (03 PEÇAS)

UND

R$

39,18

R$

1.

19

30

JOGO DE QUEBRA CABEÇA (04 PEÇAS)

UND

R$

65,29

R$

1.958,70

20

30

JOGo DE QUEBRA CABEÇA (05 PEÇAS)

UND

R$

8í,61

R$

2.448.40

UND

R$

16,32

R$

1OO

UND

COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO
21

20

MÍNIMO 05 UNIDADES DE T|TULOS DIVERSoS EM CADA

t75,30

326,47

',1

coLEÇÂo

22

23

80

50

FOLHAS EM EVA, TAMANHO AxL: 600x400, GRAMATURA:

2mm, PCT COM

'10 FOLHAS, CORES VARIADAS.

TAPETE PEDAGÓGICO EM MATERIAL EMBORRACHADO EVA,
COM 30 PEÇAS. TAMANHO APROX|lvlADO (AxLxP): 28X28X10.

PCT

R$

2,45

R$

196,00

UND

R$

í95,21

R$

9.760,67

PCT C/ IOFLS

R$

13,99

R$

1.118,93

CX C/ 12 UND

R$

9,66

RS

1.932,00

TAMANHO MONTADO: 0,92X 1,.20M.
24

80

25

200

CARTOLINA DUPLA FACE, TAI,IANHO:50X66CM, DE 140G, PCT
COM 1O FOLHAS, CORES VARIADAS
TINTA GUACHE. CX C/12 UND COM CORES DIFERENTES COM
37ML

J h*
C^

(»

Z(

4à
íh[j
tNl

)

COLA BRANCA A BASE DE PVA, TUBO DE 01 KG

26

27

50

28

50

29

60

30

80

31

20

32

100

33

10

34

30

LANTEJOULAS N" 06, CORES VARIADAS, PCT COM

UND COM 01 KG

SOOG

ESPETO DE BAMBU PARA CHURRASCO DE 25 CM COM PONTA
PCT CoM '1.000 uNo

GLITTER CORES VARIADAS TUBO DE 3OG
MIÇANGAS DE 8MM, COM FURO, CORES VARTADAS. PCT
COM sOG
LINHA DE ANZOL EM NYLON DE O.3OMM, COR BRANCA.
ROLO DE 25OG
ARGOLAS PLASTICAS DE 1OOMM, COLORIDAS, PCT COM
24 UND

PCT C/

PCT C/ 1.000 UND

CAIXA COM 12 UND

10

ARREDoNDADA,

úunl

et,l Rço tNox E cABo EM

165,67

R$

R$

2U,63

R$

tr

993,48

8.283,67

11

.731,67

9,11

R$

546,40

PCT C/ sOG

R$

3,85

R$

308.27

ROLO DE 25OG

R$

4,22

R$

84,33

PCT C/ 24 UND

R$

31,22

R$

UND

R$

41,22

R$

412,17

CX C/,12 UND

R$

14,39

R$

431,60

CX C/,I2 UND

R$

66,52

R$

66s,20

PÇ

R$

í 16,6í

TESOURA DE PICOTAR, DE 16OMM, COM PONTA
35

R$

R$

R$

DIMENSÕES: 1.OXl4OX3,sMM
,IOG,

Í8,06

UND C/ 3OG

PtsToLA DE COLA QUENTE BTVOLT (1101220V),20W

COLA BASTÃO DE

SOOG

R$

3.122,33

ffi

z

POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND

36

37

30

60

TNT, TEcrDo NÃo rEctDo, GRAMATURA MINtMA 0,20G, MED
1,4OX6OMT, CORES VARIADAS

PAPEL CAMURÇA DE CORES VARIADAS, CAIXA COM

1OO

ROLOS

CX C/

1OO

ROLOS

R$

104,12

R$
R$

3.498,20

z

6.247,00
{

38

100

FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS,
PACOTE COM 40 FOLHAS

PCT C/ 40 FOLHAS

R$

40,67

R$

4.067,00

()

d
b. tl
l,

h

tr

39

100

FITA ADESIVA LARGA, COM 45M (COMPRIMENTO) X
48MM (LARGURA). PACOTE COM 5 UNTDADES

40

100

TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37M1, COR A SER
ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA

41

50

BOLA DE ISOPOR

02

UND

R$

0,4'l

R$

42

50

BOLA DE ISOPOR N" 04

UND

Rs

2,10

R$

20,33
104,83

43

50

BOLA DE ISOPOR

UND

Rs

3,08

R$

154,00

u

'100

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CMX25MT

RL

R$

í 1 1,89

R$

1't.í89,00

45

100

PCT C/ ÍO UND

R$

31,02

R$

3.101,67

/t6

1

RESMA

R$

24,28

R$

24,28

NO

NO

06

PAPEL MICROONDULADO, TAM. sOX8OCM, CORES VARIADAS
PCT COM 10 UND
PAPEL TtP0 A4 (210X297MM), GRAMATURA MTNTMA 80,

47

1

48

100

MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COM

5OO

FOLHAS

PAPEL A4 COLORIDO, PACOTE COM lOO FOLHAS
PASTA

PúsTIcA A4 FINA CoM PúSTIco, TRANSPARENTE

pASTA EM

pApEúo coM EúsTrco, coRES vARTADAS,

TAM.

49

150

50

50

PAPEL GRAFITE A4, 180G, COM 50 FOLHAS. TAM 21OX297MM

5í

60

52

60

53

10

54

10

55

50

PAPEL KRAFT 44, PACOTE COM 50 FOLHAS

56

50

FITA ADESIVA COLORIDA, COM 33MM, CORES VARIADAS

34X23CM

PCT C/ 5 UND

R$

15,70

R$

1.570,00

CX C/ 12 UND

RS

48,45

R$

4.845,33

PCT C/100 FL

R$

8,83

R$

8,83

UND

R$

2,62

R$

262,OO

w,

-".Í-}-.'
.Jí--,"

UND

R$

2,21

R$

Ye;

33í,50

PCT C/ 50 FOLHAS

R$

83,65

R$

4.182,67

GIZ DE CERA GRANDE, CAIXA COM 24 CORES

CX

R$

83,48

R$

5.008,80

úpts or coR cRlNDE,

CX

R$

O.)

cArxA coM

12

coREs

PINCEL ÂToMIcO, COR AZUL, PONTA MACIA, CAIXA cOM 12
UND
PINCEL ÂToMICO, COR PRETA, PoNTA MACIA, CAIXA

coM

UND

12

4,42

R$

265,00

\7

CX C/ 12 UND

R$

22,58

R$

225,77

CX C/ 12 UNO

R$

22,58

R$

225.77

PCT C/ 50 FOLHAS

R$

40,8í

R$

2.040,33 '

4,90

R$

245,OO

UND

R$

(?

ll
l

t,
t.

)

)
t).

57

20

FANTOCHES VARIADOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL
LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICO EM
DETALHES, KIT CONTENDO NO MiNIMO 05 PERSONAGENS

.

PCT

R$

206,48

UND

R$

31,93

R$

958,00

UND

R$

31,69

R$

950,70

UND

R$

9,60

R$

960,00

UND

R$

14,95

R$

747,50

R$

4.129.53

JOGO DA MEMÓRIA ALIMENTOS, DIMENSÂO DOPRODUTO:
58

30

2OX3OXsCM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:

25X35XíOCM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM

PAPEúO
JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO
DO PRODUTO: 2OX11X6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM A
59

30

EMBALAGEM: 22X'l3X8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS
TNCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSTÇÃO DO MATERTAL EM

MADEIRA

60

100

6í

50

CHOCALHO INFANTIL DE MADEIRA, COLORIDO, TAM
12X4CM
PINCEL CHATO N" 6, CERDA BRANCA, CABO LONGO
AMARELO, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO

',"")

=

PRODUTO: 7X4X3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM
62

32

EMBALAGEM: 1gxl2X7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS

I

'{t

DOMINÓ COM FIGURAS GEOMÉTRICAS, DIMENSÃO DO
UND

R$

UND

R$

30,90

R$

988,80

8,89

R$

284.48

TNCLUSOS: 28 PEÇAS, C0M COMPOS|ÇÃO: DO MATERTAL DE
IVIADEIRA

63

J2

BALDINHO DE PRAIA EM

PúSICO,

ACOMPANHADO DE O,I PÀ,

01 RASTELO, O.I PENEIRA E 02 FORMINHAS.

TOTAL:

R$

122.866,14

zo í? \
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PREGÃO PRESENCIAL N" OO3/2O19.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (tvlA),

_de

de 2019

A(O)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N' OO3/20í9.CPL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

e do
, portador do RG no _
para
nossa
na
LicitaÇáo
é
designado
representar
empresa
,
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
Sas. que o Sr

CPF

no

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da rnterposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

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

ÇÀ

-=_.-,

Rua Urbano Rocha. 1657 Bairro Juçara. ImperatrizlMA
CEP: 65.900-50-s
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PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO MARANHÃO

%

PRETEITURA MI-INICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
NO

OO3/20í9 . CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

CoNTRATO

No

/20'18 -

_

CONTRATO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL
DE CONSUMO, PARA ATENDER AS

AçOES COMPLEMENTARES

DO

PROGRAMA ATENDIMENTO DE
GESTANTES E CRIANÇAS DE O A 72

-

PROGRAMA CRIANçA FELIZ DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
MESES

SOCIAL

- FMAS, QUE ENTRE

SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
NA
E A EMPRESA
FORMA ABAIXO.

do ano de 2019, de um lado, o MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal
., brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/MF n.o _,
doravante denominado simplesmente de

Ao(s)

_

dias do mês de

_

coNTRATANTEe,dooutrolado,aempresa-,CNPJ/MFn.o

neste ato, representada pelo,
estabelecida na
portador do RG n.o
Sr.
e do CPF/MF n o _,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passâm a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conílitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 2'1 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo
Constitui objeto deste contrato a Aquisição de material de consumo, para atender as ações
complementares do programa Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses Programa Criança Feliz do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com motivação
no processo administrativo n" 30.OO1.37112019-SEDES, e em conformidade com o Pregão
Presencial no 003/2019-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os Íins e efeitos legais. O presente contrato está consubstancaado no
procedimento licitatório realzado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterâçóes.

cLÁusuLA SEGUNDA - DAS oBRtcAçoEs DA CoNTRATADA
l. O cronograma de entrega de distribuiÇão será fornecido de acordo com a necessidade da
Rua Urbano Rocha, 1657 Baino Juçara. Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço contendo o nome do
órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o quantitativo a serem entregues;

ll.

Na entrega do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar todo

o

empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados,

lll. Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento

da

ordem de Fornecimento;

lV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, no prazo de 2 (dois) dias às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução ou de materiais empregados, ou por manuseio inadequado no
transporte;
V. Arcar com todos os custos de reposação ou reintegra nos casos em que

os produtos não

atendam as condiçôes especificadas neste Termo de Referência.
Vl. Adotar cautelas especiais para o transporte, no que couber;

Vll. Responsabilizarem-se por lodos os tributos, contribuiçôes fiscais e paraíiscais

que
indicam ou venham a rncidir, direta e induetamente, sobre os produtos vendidos, bem como
pelo custo de frete na entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos
vendidos;

Vlll. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comercials, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento,

lX. Arcar com todas as despesas, diretas
obrigaçôes pactuadas entre as partes;

e

indiretas. decorrentes do cumprimento das

X, Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, Íibutos, fretes, seguros mão-deobra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;
Xl. A descrição dos serviços prestados lançados na nota fiscal, deverá ser idêntica àquelas
constantes no contrato;

Xll. Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais, estabelecimento

e

maquinário em pleno funcionamento, visando a atendimento satisfatório das demandas;

Xlll. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;
XlV. Responsabilizar-se pela entrega do material;
XV. Executar os serviços no prazo determinado;

Rua Urbano Rocha, 1657 - Bairro Juçara. ImpctatrizMA
CEP: 65.q00-505
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XVl. 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 sanções
previstas no art.o 81 da Lei 8.666/93;
XVll. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o obleto da presente contratação;

Xvlll. A Contratada fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta Íinal ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor, sob pena
de recusa da assinatura do contratoi

XlX. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracletiza o
descumprimento total da obrigaçáo assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas;

XX. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

XXl. lndicar em até 05 (cinco) dias apôs a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art.68, da Lei 8.666/93), aceito pela SEDES, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou vta
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA. OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

l. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos produtos, objeto deste
Edital;

ll. lnÍormar a Contratada eventuais dêfeitos, identificados mesmo após
exigir a sua substituiçáo ou reparação, conforme o caso;

o recebimento

e

lll. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, podendo realizar testes
nos bens fornecimentos, rejeitar, no todo ou em desacordo com as obrigações assumidas
pelo fornecedor:
lV. Garantrr a armazenagem e o uso adequado do produto durante o período contratual,
V. Proceder aos pagamentos devidos a(s) licitante(s) vencedora(s),

VL

Proporcionar todas

as facilidades admitidas em Lei para que a(s)

Iicitante(s)

vencedora(s) possa(m) fornecer dentro do estabelecido nesta licitaÇão;

Vll. Aplicar a(s) licitante(s) vencedora(s) as sansôes administrativas previstas na legislação
vigente, caso seja necessário;

Vlll. Designar um servidor, para na qualidade de íiscal. acompenhar e íiscalizar a execuÇão
Rua Urbâno Rocha,

1657

Bairro Juçara. IrnperatrizjMA

CEP: 65.900-5C)5
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do Contrato, conforme previsto no item 24 deste Edital,

.E

lX. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretjvas
necessárrasl

X. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,
podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especiiicaçôes
e condições estabelecrdas neste Edital, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.

Xl. Verificar se a execução do objeto foi realizada com a observação às disposições
pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
bens fornecidos,

Xll. Convocar regularmente o interessado para assinar o Termo de Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelec,dos, sob pena de
decair o direito à contrataçáo, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666/93
e suas alteraçôes;

Xlll. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos

à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instruÇão processual necessária;
XlV. Expedir as autorizações de fornecimento;

XV. Receber
fornecimento:

o objeto em dias úteis, no local determinado na requisição/autorização de

XVl. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel
execução do contrato;

XVll. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que

estejam
devidamente trajados com uniforme em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
entrega do objeto do Contrato;

XVlll. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus anexo, especialmente do Termo
de Referencia;

XlX. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumrdas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

XX. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
XXl. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades,

Rua Urbano Rocha, 1657 - Bairro Juçara. ImperatrizlMA
CEP: 65.900-50-5
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CLAUSULA QUARTA - PRAZ

l.

A Contratada fica obrigada â êntregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)

dias, após a solicitaçáo formal pela Contratante.

cronograma de entrega de distribuição será fornecido de acordo com a
necessidade da SEDES e seus Programas Sociais, através de Ordem de Serviço contendo
o nome do órgão, o endereço, o responsável pelo fornecimento e o quantitativo a serem

ll.

O

entregues.

CLAUSULA QUINTA _ PAGAMENTO

l.

O pagamento será efetuado em moeda nacional no pazo máximo de 30 (trinta) dias,
mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da competente ordem de fornecimento;

ll. O pagamento poderá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DO
MATERIAL. à medida que for sendo realizado mensalmente. não devendo estar vinculado à
liquidação total do empenho;

lll. Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a F azenda Ívlunicipal, com a devida
autenticação e, Estadual (tanto de Débito quanto da Dívida Ativa), Justiça do Trabalho,
Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS);

lV. 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 ensejo.

cLAUSULA SEXTA - DA CLASSTFTCAÇÃO ORÇAMENTÁR|A E EMPENHO
l. A despesa decorrerá por conta da seguinte dotaÇão orçamentária:

Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a72 meses

-

Programa Criança Feliz

Unidade Orçamentária : 30.001 08.244.0 1 55.2664
.

Natureza: 3.3.90.30.00

-

Material de Consumo

Fonte: 095

Ficha. 1718
CLÁUSULA SÉTMA. CRITERIO DE REAJUSTE
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inictal do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93 e suas alterações.

l,

CLÁUSULA OITAVA. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
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A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais'

os
por
(vinte
e cinco
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do objeto alé 25%
'1o. do
parágrafo
no
definidas
cento) do valor inicial do contrato, observadas as condições

art. 65 da Lei no. 8.666 de 21106193.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

l.

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Íuturo contrato que advir deste Edital, vigorará por 12 meses, a contar de sua
assinatura.

l.

ll.

As Condiçôes de reajuste, repactuaçóes, equilíbrio econômico-financeiro, resctsão,
sançôes e as demais normas deste Edital, deverão constar em cláusulas da minuta do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
l. A Secretaria de Desenvolvimento Social designa o servidor Luizângela ldalgo Miranda,
no da matricula 50.577-3, Diretora Executiva da SEDES, para acompanhar o processo de
fiscalização do contrato, até a prestação final do serviÇo, ou outros representantes,
especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67, § 1o e 20, da Lei no 8.666, de 21 .06.93.
ll. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a AdministraÇão.

lll.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA
O objeto será entregue, sem ônus adicional para a contratante, na sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, na Rua Hermes da Fonseca, no
49 - Centro, ou nos pólos dos Programas Socaais, conforme cronograma de cada um em
lmperatriz-MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da
respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

l.

CLÁUSULA DEcIMA TERcEIRA

-

Do ATENDIMENTo

l.

Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado pela
secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);
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ll. Manter inalterados os preÇos e condições propostos,

lll.

Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos materiais, de modo idêntico àqueles

constantes do obleto do edital:

CLÁUSULA DÉCIfi'IA QUARTA - DAS PENALIDADES
l. A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art 86 e 87 dâ Lei
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

no

ll. A contratada, pela inexecuÇão, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita à
aplicaçâo das sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.

lll.

Ocorrerá

a

rescisão contratual nos casos prevrstos nos incisos do art. 78, da Lei

8.666/93, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

CLÁUSULA oUINTA - DA RESCISÃo Do coNTRATo

l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.

ll. Constituem motivo para rêscisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidede da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação

á

Administraçáo.

d) O

desatendimento

das determinações regulares da autoridade designada

para

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

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágraío
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvêncla civil.
g) A dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
pre.,udique a execução do contrato

i) Razóes de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se reÍere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviÇos, acarretando modiftcaçóes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Rua Urbano Rocha. 1657 .. Bairro Juçara. Imperatriz,'MA
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k) A suspensão de sua execução por ordem escÍita da Administração, pot prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos

pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situaÇão.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de

serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuçáo do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçáo do contratado com outrem,

a cessão ou transferência, total
execução do contrato.

ou parcial da posição contratual, bem como a fusão

CLAÚSULA DECIMA SEXTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatri/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 (MA),

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS
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PREGÁO PRESENCIAL N" OO3/20'I 9.CPL

:Ç.
ANEXO IV

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

DECLARAÇAO

(Nome

da Empresa)_,

por intermédio do seu

inscrito

representante

no

CNPJ/MF sob

legal

portador da Carteira de ldentrdade

o(a)

no

no

S(a)
edo

CPFno-'DEcLARA'parafinsdodiSpoStonoinc'Vdoar1.27daLei
de 21 de junho de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
no 8.666,

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

(

)

(data)

(representante legal)

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

a
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ANEXO V

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe c|Êruc|a E cUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n"
003/2019-CPL, realizado pela Prefeitura Municrpal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo.
A presente declaraÇão e feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

de

_

Representante Legal da Empresa

3-
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