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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.' OO7/20í9.CPL
TIPO: Menor Preço Global
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34 001 016/201I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 14 de Fevereiro de
2019 às 09:00h. (Nove horas) - Caso ocorra ponto íacultativo ou outro impedimento legal.
a presente licitação será reafizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - ÍtilA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho
de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a
licitação ac_ima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇAO na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.916'193, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de
lulho de 2002, Decreto Municipal n.'
2212007 , Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015 e por este Edital e seus
anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiçóes da Lei n.o
8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO
1.1. Locação de veículo/máquina sem motorista para aplicação de tinta viária, por M', para
prestação de serviços de sinalizaÇâo viária horizontal, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportês, com as especificações dos serviços e
quantidades descritos no Anexo I e Termo de Referência.
1 .2. Valor Globai Estimado para a ContrataÇão: R$ 341 .3í 6,67 (Trezentos e quarenta e um
mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

2, DOS ANEXOS
a) Anexo
b) Anexo
c) Anexo
d) Anexo
e) Anexo

I
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lV
V

- Proposta de Preços e Termo de Referência:
- Modelo de Carta Credencial,
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente
os Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal n.o 2212007 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, as disposiçóes da Lei n.o 8.666/93 e respectivas alteraÇões, alem das
demais disposiçôes legais aplicáveis, que ficam íazendo parte integrante da mesma,
independente de transcrição.
4. DA DOTAÇÃO

4.1

-

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação
Rua IJrbano Santos. nu 1657.
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orÇamentária

26.001.26.782.0070.2.191 - lmplantação e recuperação de sinalização horizontal e
vertical.
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços terceiros pessoa jurídica.
Ficha - 894
Fontê-001 -FUMTRAN
5. DA PARTICIPAÇAO

5.1. Poderão partrcipar 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 mínimos de classificaçáo das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua formâ de constituiÇão, ou
ainda empresas estrangeiras que não íuncionem no país.
5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Àilunicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.5. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz
5.2.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
As lrcitantes deveráo se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo represêntante 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, desistiÍ ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pêrtinentes 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 de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o lrcitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, com&vando esta capacidade jurídica.
.r êt
6.1.3. As participafl$ deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de CiÇncia e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podêndo ser
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utilrzado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.4. Fica facultedo às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
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 cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, Íicarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1.
6.3. Para cada licatante que participar do certame será permrtido somente um representante
para se manifestar em nome do reprêsentedo, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

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

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

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunrcação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.
7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

.

Pot força da Lei Complemenlar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11 .488/07, as
lrlicroempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
7 .1

os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condiÇão de ME. EPP ou COOfl e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regulandade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1 .3,

b)

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

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situaÇôes 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 tUE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
Rua Llrbano Sanrcs. n'1657.
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proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

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

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão n" 007/2019-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comêrcial 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 descrição detalhada e especificações necessárias à identificaçâo do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificaçôes necessárias à identificaÇão, inclusrve marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão acertos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.í) 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 de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
Rua []rhano Santos. no 1657. Baino Juçlra
CEI' 65900-5(,5 - Impcratrir \1.\

.+

\t

)l
.:§rt

ESTADO DO MARÂNHÃO

,

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

/

Oa^

+c
^)

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentês, taxa de administração, serviÇos'
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

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

C)

9. DA ACETTAçÃO rÁCrre

9.1 Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;

b) compreender todas as despesas, tais como. custos diretos e indiretos,

tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento. lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos,

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. A execução dos serviços será no máximo 08 (oito) dias úteis após o recebimento

da
"Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria lvlunicipal de Trânsito e Transportes - SETRAN.

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, retificaÇóes de
preços, alterações ou alternativas nas condições/especificaçÕes estipuladas. Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas. rasuras ou borrões

9.5. Quarsquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
consrderados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçôes previstas nos subitens 26.8 e 25.9, implicará na desclassificação do licitante;
9.7. Caso os prazos de validade da proposta e da execução do objeto se.lam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no itêm
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HAB|L|TAçÃO
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(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 007/2019-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 licitante e endereÇo)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

Rua Ljrbano Santos. n" 1657. Bairro Júçara
CEP 65900-505 - Imperatriz - l\4A
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apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleiçôes 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 País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documêntos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
e) Documento de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF) dos sócios e dos administradores não sócios.

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

g) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
DÍvtda Ativa e Previdenciárra).

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

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

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

l) Certidão negativa de íalência ou recuperaÇão judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.
m) Balanço Patrimonial e demonstraÇõês contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apÍesentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇáo financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oíiciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÇão da
proposta.
m. í ) O Balanço patrimonial e demonsÍações contábeis deverâo conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lea o balanço patrimonial

e

demonstrações contábeis assim apresentados:
m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulaçáo; ou

-

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

licitante.
Rua Iirhano Santos. n" 1657. I]aino Juçara

CIll' 65900-i05 - lmpcratriz \'Í.,\

ô

u

ESTADO DO MÂR.ANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMlssAo PERMANENTE DE LICTTAçAO

@

m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticedo 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 licitante.
m 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.

m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deveráo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

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

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

p) 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. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidáo 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, nestê caso, o documento comprobatório de autorização para a

centralização.
10.3.2. Serâo dispensados da apresentaçâo de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.4. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticrdade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçóes previstas nos subitens 26.8 e 26.9, implicará na desclassificação do licitante;
1,I. DO PROCEDIMENTO

1í.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
11 . 1 .1 . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 1 5 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

11.2. lniciada

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Rüa llÍbano Süntos. n" 1657. Brino Juçntr
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Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em padicipar da licitação
estejam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes 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, ocasião em que será procedida a verificação da
conÍormidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatívets.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preÇos até 10Vo (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lences 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 conÍerida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.
11 .4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

.4.3. Dos lances oíertados não caberá retrataÇão.

11

1'1.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mars
licitantes, retoma-se o curso da sessáo a fim de deíinir a ordem de classificaÇáo dos
licitantes remanescentes.

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preÇos nas
condiçóes definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máxtmo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preÇos oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).
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
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para

a
a

contratação.

O

.8.
encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
'1í

11.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
11.8.2. Enceffada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens ob.ieto desta licitaÇão.

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

0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucêssivamentê, até que um licitante
'11

.

í

atenda às condiçóes fixadas neste edital.
11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7,11.8

e

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

2. Verificado o atendimento das exigências fixadâS neste edital, será classificada a
ordem dos licitantês sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
11

.

1

sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

11.13. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderáo retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.
11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece a
legislação pertlnente;
12.2. Seráo desclassif icadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresenle o MENOR PREÇO GLOBAL;

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 sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

í3. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente

a intenção de recorret com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax, e-mail
ou vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensrvo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridadê superiot devidamente inÍormado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a inva dação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitaÇão, em seguida notifica a
llili.r'ojuçâra
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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.
14. DAS ESPECTFTCAÇOES DO VEíCULO/MÁQUINA
14.1

-

O veículo/máquina de demarcação viária deverá conter as especiíicações técnicas

a) Motor a diesel de 23 HP;
b) Cabeçote de 60 PCM;

c) Dois Tanques de tinta preto de 400L;
d) Batedor hidráulico de tinta;
e) 02 carrinhos pantográÍicos;

í) Reservatório para micro esfera de vidro;
g) Reservatório para ar comprimido,
h) Válvulas de segurança;

i) Conjunto de reguladores de ar;

j) h/anômetros;
k) 01 Pistola manual;
l) 03 Pistolas Automática;

m) 03 Espalhadores de micro esfera automático;
n) 0'1 Programador de Cadencia.

o) Sistema elétrico de 12v com Bateria e alternador,
p) Sistema de sinalêiro para desvio.

í5

-

DAS PINTURAS POR VEíCULO/MÁOUINA

15.'1- Visando a otimização dos serviços a serem prestados, faz-se necessário a efetivação
das pinturas por VEICULO/MAQUINA de aplicação de tinta viária, pois comprovadamente
prioriza ganhos para a municrpalidade em face de se prestigiar critérios de: rapidez,
seguranÇa, economicidade e qualidade na aplicação em solo de tinta viária.

15.2- A contratada efetivará as pinturas supramencionadas, em períodos e horários a serem
descritos em posterior "ordem dê execução de serviços" emitida pela Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes, em face de que, como as pinturas serão em vias movimentadas
de nossa Urber, faz-se necessário a observância do melhor horário para interrupçâo do
trânsito para execução dos serviços.

í6- DAS PINTURAS
1

6.

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

1- Entende-se por "pintura de sinalização viária horizontal", toda e qualquer pintura em
(ou) vias, que seja direcionada para indicação, regulamentação, estímulo,

solo

e

RLra Lirbano Sanlos.

(

n" 1657.

Bairro.luçaÍa
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demarcação, marcação, aviso etc

í7

-

DO PRAZO DA V|GÊNC|A e EXECUÇÃO DO CONTRATO

que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura por 12
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de alé 25o/o (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto art.65 § 1', da Lei Federal n' 8.666/93.
'17.1. O futuro contrato

í8. DAS oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA
18.1. Promover à execução dos serviços constantes em contrato, objeto da licitaÇão,

de

acordo com as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem de
serviÇo expedida pela mesma.
18.2. Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Conforme especificados na tabela de
cotação de preço.

'í8.3. Executar os serviços objeto do Contrato, em seu próprio nome, não podendo, em
nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros.

18.4. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução da contratada, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de lmperatriz - MA e a Setran de quaisquer ônus e responsabilidades.
18.5. Apresentação do veículo que será utilizado na execução do serviço de pintura junto a

secretaria para submeter a uma vistoria.

19

-

DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 . Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços
e interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.

19.2. lmpedir que terceiros forneçam os serviços do objeto da licitação.
19.3. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os contratados serão
feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei no 8.666/93, pela senhora: Ducirene de Oliveira Bezerra, servidora pública municipal,
CPF/MF no 803.999.593.00, matrícula no 41.374.7, fiscal do contrato. E o Servidor Arlidavis
Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de fiscalização, matrícula no 35.625-5.
20

-

DAS CONDTçOES DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentaçáo das notas
fiscais do(a) fornecimento/Execução dos serviços devidamente certificadas pelo Agente
Público;
2O.2. O paganlento deverá ser efetuado em PARCELAS MENSAIS PROPORCIONAIS
MEDIANTE A PRESTACÃ O DOS SERVICOS , á medida que forem realizados;

20.3. Para Íazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar junto á notas fiscais,
Rua Urbano Sàntos. n" I657. llaino.luçrlra
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comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade re,ativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem
como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
20.4. O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentação das reíeridas certidões negativas, não podendo ser
considerado atraso de pagamento.
21

_OA RESCISAO DO CONTRATO

21.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
21.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇôes e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a administraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o

desatendimento

das determinaçóes regulares da autoridade dêsignada

para

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

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.
í) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.
h) A alteraçáo social ou

i) Razôes de intêresse público, de alta rêlevância e amplo conhecimento .lustificadas e

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

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

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

devidos pela Administração
já
decorrentes dos serviços ou parcelas destes,
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 obrigaçóes até que
seja normalizada a situação.
Rua Ljrbano Santos. n" 165?. Baino JuÇara

CEI'65900-505 - lmperatriz

-

i\íA

)
\

-tt

ESTADO DO MARANHAO
.

-i-l

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMlssAo PERMANENTE DE LTCITAÇAO

8,r

il

<PJ,

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou obJeto para execução de

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

a cessão ou transferência, total
execução do contrato.

ou parcial da posição contratual, bem como a fusão

- OAS PENALIDADES
22.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
22

gravidade da alta cometida:
advertência escrita. quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
|

-

ll

-

multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alineas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - entrega inferior a 50% (cinqúenta por
cento) do contrato, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",
ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência
e da proposta da CONTRATADA.

lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

-

lV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou eté que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedrda sempre que o contratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
23

-

DO REAJUSTE

23.1 . Os preços constantes das propostas apresentâdas ao objeto pretendido por esta serão
fixos e irreajustáveis durante a vrgência do contrato inerente.
Rua l]rbano Santos. n" 1657- I]aino.luçara
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24.1

.

Náo e permitida a subcontratação total ou parcial para execução do futuro contrato

25. PRAZO e CONO|çÕES DE ENTREGA
25.1. A execução dos serviços será em no máximo 08 (oito) dias úteis após o recebimento
da "Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
SETRAN.

-

25.2. Sendo os serviços diferentes das especificações, serâo considerados não executados.
25.3. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
especificaÇões e condiçóes deste Termo de Referência e do Contrato.

26- DAS DTSPOSTçÔES GERATS
26.1 . Após a declaração do vencedor da licitação, náo havendo manifestação dos ltcitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o ob1eto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

26.2. No caso de interposiçáo de recurso(s), após profenda a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
26.3. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos
ou supressôes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n'
8.666/93.
26.4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de íato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
26.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento,
providências ou impugnaçôes enviados por fax, e-mail ou vencidos os respectivos prazos
legais.

26.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como rmpugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá
sobre a pertinência.

26.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
26.8. A participação nesta licitação implaca na aceatação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçôes.

26.9. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instruçáo do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

26.10. Não serão considerados motivos para desclassif icação simples omissÕes ou erros
Ilua l,rhano Santos. n" 1657. l]aino .luçara
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formais da proposta ou da documentação, desde que se.jam irrelevantes e não preludiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
1'1 . As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administraçáo, a íinalidade e a segurança da contrataÇão/fornecimento.

26.

26.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redaçáo deste
instrumento convocatório.
26.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
lt/unicipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na Iicitação.
26.

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

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

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

26.í8. O Edital e seus anexos estarão disp oníveis no site

www. im peratriz. ma. qov. br ,ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vjnte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentáriâ, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatraz (MA), 29 de janeiro de 2019

t

l\t tirr,i I111l
Shamara Gomes de Sousa Leal
Pregoeira

Rua Urhano Sanlos. n" 1657. Bairro Juçara

CEI'}65900-505 - lmpcratriz
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PREGÃO PRESENCIAL N." OO7/20í 9.CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)
de

_de

2019

Prezados Senhores,

(empresa).

,oo_,

Rua

com sede na cidade

de

inscnta no CNPJ/ÍMF sob o número

,na

neSteatorepresentadapor-,portadordoCPFno-e

abaixo assinado, propõe à Prefeitura de lmperatriz através da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes-SETRAN os preÇos infra discriminados,
para Contratação de Empresa Especializada para Locação de veículo/máquina sem
motorista para aplicação de tinta viária, por M', para prestação de serviços de sina zação
viária horizontal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e

RG

no

Transportes, conforme Anexo l, objeto do PREGÃO PRESENCIAL N." OO7l201g-CPL.

a) Prazo de validade da proposta, quê não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura;
b) A execução dos serviços será no máximo 08 (oito) dias úteis após o recebimento da
"Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes -

SÊTRAN.

c) PreÇo Total por extenso Rg

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua [-'rbi]no Sanlos. n,' 1657. IJair.ro Juçara

( l:P 6i900-505 - lmpcralri./ M^
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renuo oe RepenÊNctl
TERMO INTEGRANTE

D9-E91I4! PARA LICITAÇÂO COM OBJETO "TOCEÇÃO
oe veícurormÂour ue sEM MoroRrsra pÀü'ÀÉr_rceôEo óÉ' ndÃ úíiiÃ
l113l llFsrlçÃo oe gERvrços oe srNar_açEo ú'ÁRla iiôàÊóirur_

(PINTURAS), EM vIAs pÚeLIcIs, PARA ATENDEn
NECESSIDADES DA
SEoRETARTA MI,TücIPAL oe rnÂmsro E TRANsFC}RTES.

m

t.o - onoÃo REeutstrANTE:

í.1 -

secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da prefeitura Municipal de

lmperatriz Estado do Maranhâo.

- OBJETO:

2.0

2.1 - Locação de veículo /máquina sem motorista para aplicação de tinta viária, por
M2, para prestação de serviços de sinalização viária horizontal, para atender as

necessidades

da

Secretaria Municipal

de

Trânsito

especiÍicações dos serviços e quantidades a seguir:
2.2

-

ITEM
01

02
03

04
05
06
07
08
09

t0
11

12

í3

e

Transportes, com as

DTSPOS!çÕES cERAtS:
DESC
SÂ o DE F L U X os o P o ST o ( L F o
LINHA DE DIV
DE FLUXOS DE MESMO
SENTIDO L.D.F.M.S.
L IN HA D E E STACIO N AIUENTO REGULA MENTATO
LINHA DE ESTIMULO A REDU
ODE
VELOCIDADE
LINHA DE BORDO (LBO)
LINHA DE INDICA
O DE PROIBI ODE
E STAc o NAM E N T o Eio U PARADA LPP
LINHA DE RETE NçÃO
FAIXA DE PEDESTRE.
NOMECRATURA PARE
SETAS DIRECIONAIS
ZEBRADO DA AREA DE PAVIMENTA
o
UTILIZAVEL.
P]NTURA DE PONTO DE N]BUS, TAXIS E
MOTOTAXIS
rNSCRÍç ES NO PAWMENTO (SIMBOLOS; IDOSO
DEFICIENTE FISICO
LI N H A DE D

UNID
M2

QTE
1000

M2

3.000

M2

3.000

i,42

800

IW

5.000

M2

2,700

M2

M2

2.000
4.000
2.600

M2

2.no

Í\,t,

750

M2

750

M2

200

M?

I

Llr
l
i

Av. Pedro Neiva de SântaÍIe,2021 Mla Reênção fl
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-

2.3

DAS PTNTURAS E STNALIZAÇÃO VrÁRrA HORTZONTAL

Entende-se por "pintura de sinalização viária horizontal", toda e qualquer pintura em
solo e (ou) vias, que seja direcionada para indicação, regulamentação, estímulo,
demarcaçâo, marcação, aviso etc.

-

2.4

DAS PINTURAS POR VEíCULO/MÁQUIN,q:

2.4.1 - Visando a otimizaçáo dos serviços a serem prestados, faz-se necessário a
efetivação das pinturas por VEICULO/MAQUINA de aplicação de tinta viária, pois
comprovadamente prioriza ganhos para a municipalidade em face de se prestigiar
critérios de: rapidez, segurança, economicidade e qualidade na aplicação em solo de
tinta viária.

as pinturas supramencionadas, em períodos e horários
a serem descritos em posterior "ordem de execução de serviços" emitida pela
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes -, em face de que, como as pinturas
serão em vias movimentadas de nossa Urbe, faz-se necessário a observância do
melhor horário para interrupção do trânsito para execuçáo dos serviços.
2.4.2

-

3.0

- A contratada efetivará

DAS ESpECTFTCAÇÕES OO VEíCULO/MÁQUTNA:

- O veículo/máquina de demarcação viária deverá conter as especificaçÕes
técnicas:
a) Motor a diesel de 23 HP;
b) Cabeçote de 60 PCM;
c) Dois Tanques de tinta preto de 400L;
d) Batedor hidráulico de tinta;
e) 02 carrinhos pantográficos;
f) Reservatório para micro esfera de vidro;
g) Reservatório para ar comprimido;
h) Válvulas de segurança;
)t
i) Conjunto de reguladores de ar;
j) Manômetros;
k) 01 Pistola manual;
l) 03 Pistolas Automática;
3.1

m)

n)
o)
p)

4.0

03 Espalhadores de micro esfera automático;
01 Programador de Cadencia;
Sistema elétrico de 12 v com Bateria e alternador;
Sistema de sinaleiro para desvio.

- DA JUSTIFICATIVA:
Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -Yila Redençáo ll
CEP: 65.910-345 - lmperatriZMA
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Que os serviços de sinalização viária horizontal (pinturas), com veículo/máquina
de aplicaçáo de tinta viária figuram como indispensáveis pa@ segurança,
organização e fiscalização no trânsito, uma vez que nâo se pode exigir do cidadão o
cumprimento de algo que não esteja previamente avisado e ou indicado. Para o
cumprimento das regras de circulaçáo no kânsito, faz-se necessário uma correta e
eficaz sinalização horizontal. E diante do número crescente de vias pavimentadas
com camada asfáltica em nossa cidade, inerente insurge uma maior demanda no que
diz respeito à "sinalização horizontal". Destarte, é imprescindível a aquisição dos
serviços ora mencionados neste termo de referência.

4.1

-

5.0

- T|PO DE LTCTTAÇÃO:

a

- Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço
Global.
5.1

-

6.0

AVALIAÇÃO ESTIMADA DO CUSTO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS

PROPOSTAS:

e de: R$ R$ 341.316,67 (trezentos e querenta
dezesseis reeis e sessente e sete centavos), conforme

- Valor global estimado do objeto

6.'l

ê um mil trezentos e

tabelas em anexo â este,

-

O critério de avaliação das propostas será adjudicado pelo MENOR PREÇO

-

DA CLASSTFTCAçÃO ORçAMENTÁnrA:

6.2

GLOBAL apresentado;
7.0

7.1

- A despesas com o

objeto em mote corrêrão

à conta da dotação

orçamentária:
26.001.26.782.0070.2.191 - lmplantação e recuperação de sinalização horizontal
e vertical.
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica.
Ficha - 894
Fonte - 001 FUMTRAN
8.0

-

HABTLTTAçÃO:

-

As exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e sanções
por inadimplemento serão aquelas previstas no edital, nos termos da Lei n'
10.52012002 e subsidiariamente na Lei n" 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores.

8.1

-

8.2 Deverá ser apresentado laudo de vistoria do veículo/máquina de demarcaçâo
viária expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, atestando que o
mesmo atende às especificaçÕes contidas no item 3.í do presente Termo.

Av. P edro Neiva de Santana, 2021 -Vtla Redençáo ll
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9.0

DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUçÃO DO CONTRATO:

-

9.1 - O futuro contrato que advir deste Termo de ReÍerência, vigorará da data de sua
assinatura por 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
através de termos aditivos, conÍorme disposiçÕes do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade
o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de alé 25o/o (vinte e cinco) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei Federal n'
8.666/93

.

íO,O

PARTICIPAçAO DE MICROEMPRESAS

E

EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE:

a) O

b)

c)

os requisitos legais para qualificaçáo como
(ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP), consoante art.3'da
microempresa
Lei Complemenlar n" 12312006, e que nâo estiver sujeito a quaisquer dos
impedimentos do § 4' deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamênto previsto nos Arts. 42 a 49 da Lei citada deverá comprovar tal
atributo mediante apresentação de documentaçáo comprobatória;
Para o processo em questáo deverá ser respeitado o art. 47, que nas
indireta, autarquia e
contratações públicas da administração direta
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional, a ampliaçáo da eficiência das polÍticas públicas e
o incentivo á inovação tecnológica.
Deverá ser respeitado, ainda, o art. 48, § 3' da Lei Complementar n" 12312006,
que aduz que para o cumprimento do ar1. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública deverá obedecer o caput do referido art. 48, podendo,
justificadamente, estabelecer
prioridade
contrataçáo para as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente,
até o limite de 107o, do menor preço válido.
licitante que cumprir

e

a

11.0

-

da

DO REAJUSTE:

-

11.1 Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por
esta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

í2.0

-

PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA:

-

'12.1 A execução dos serviços será em no Máximo 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da "Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes- SETRAN.

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -Vila Redençáo ll
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12.2

-

h#

8q

xícp!

Sendo os serviços diferentes das especificações, serão considerados não

executados.
12.3 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo
com as especificaçôes e condições deste Termo de Referência e do Contrato.

í3.0

-

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

í3.1 - DA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO E

TRANSPORTES

(CONTRATANTE):
13.1.1 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos
serviços e interromper imêdiatamente o fornecimento se for o caso.

-

13.,,1.2

lmpedir que terceiros forneçam os serviços do objeto da licitação

- O acompanhamento e a Íiscalização

dos contratos firmados com

os
Contratados serão feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade
com o disposto no art. 67 da Lei n' 8.666/93, pela senhora: Ducirene de Oliveira
Bezerra, servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Manutenção e Alimentação, CPF/MF no 803.999.593.00, matrícula no 41 .374.7, Íiscal
do contrato. E servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de
Fiscalização, matrícula n" 35.625-5.

13.1.3

o

14.0

-

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.'l - O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência elekônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços,
com apresentaçáo das notas Íiscais do(a) fornecimento/Execuçáo dos serviços
devidamente certificadas pelo Agente Público,

14.2

- O

pagamento deverá

PROPORCIONAIS MEDIANTE
forem realizados,

A

ser efetuado em

PARCELAS MENSAIS

PRESTAÇAO DOS SERVICOS ,

à medida

que

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovaçáo de sua adimplência com a F azenda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidao Negativa de Debitos
Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN;
14.3

-

-

Av. Pedro Neiva de Santâna, 2021 - Yila RedenÇão ll
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14.4 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento
que só será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não
podendo ser considerado atraso de pagamento.
15.0

-

DA CONTRATADA:

15.'t - Promover à execuçáo dos serviços constantes em contrato, objeto da licitação,
de acordo as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem
de serviço expedida pela mesma.

-

Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Conforme êspecificados na
tabela de cotação de preço.
í

5.2

-

15.3 Executar os serviços objeto do Conúato, em seu próprio nome, não podendo,
em nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros.

15.4

-

Arcar com

o

pagamento

de todos os encargos trabalhistas, fiscais,

previdenciários, securitários e outros advindos da execução da contratada, de forma a
eximir a Prefeitura Municipal de lmperatriz-Ma e a SETRAN de quaisquer ônus e
responsabilidades.
15.5 - Apresentação do veículo que será utilizado na execução do serviço de pintura
junto a secretaria para submeter a uma vistoria (modelo em anexo).
16.0

-

DA RESCISÃO DO CONTRATO:

total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma
das ocorrências prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei no 8.666/93, de 21106/93.
'16.1

- A inexecução

16.2

- Constituem

a)
b)

c)
d)

motivo para rescisão do Contrato:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes e lentidão do
seu cumprimento, levando a administraçáo a comprovar a impossibilidade da
conclusáo dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administraçáo;
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -Vila Redençáo tl
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17.0

-

PENALIDADES:

17.1 - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da alta cometida:

advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste
contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que nâo caiba a aplicação de sanção mais grave:
|

-

ll

-

multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os
produtos entregues com atraso, deconidos 30 (trinta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão,
em Âzáo da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela náo
manutenção das condiçÕes de habilitação e qualificaçâo exigidas no

d)

instrumento convocatório.
20olo (vinte por cento) sobre o valor no contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisâo contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigaçôes
contratuais - entrega inferior a 50% (cinqúenta por cento) do contrato, atraso
superior ao pazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os
serviços forem prestados fora das especificaçÕes constantes do Termo de
Referencia e da proposta da CONTRATADA.

lll

-

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, pelo prazo nâo superior a 2 (dois) anos;

lV

-

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação perante a próprla autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempÍe que o contratado ressarcir a Administração Àl
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
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í8.0

- SUBCoNTRATAÇÃO:

í8.í

-

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para execução do Íuturo

contrato.
19.0

- DO FORO:

í9.1 - Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
oíundos 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 asslnado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo
nomeada§.

lmperatriz - MA,27 Novembro de 2Q18.

Autorizo na forma da Lei
Ângela
Diretora de
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nheiro

mento

Em:rl/jl / LB'

Jose Braga Costa

§ecretário Municipal de Trânsito e
TranSportê

Av. Pedro Neiva de Sa nlana,2021 - Vila Redenção tl
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA MAQUINA DE DEMARCAÇÃO VIARIA
0l

Motor a diesel de 23 hp

t5

Válvulas de segurança

02

Cabeçote de 60 pcm

l6

Conjunto de reguladores de ar

Dois tanques de tinta ACIMA DE

t'7

IIânômetros

l8

0l

l9

03 pistolas a utomática

0tj

,100L (Ama relo/Bra nco)
0.1

L'm tanque de tina preto de 40 L

0i

Bâtedor

06

02 cârrinhos pantográÍicos

20

03 espalhadores de microesfera automático

Reservatório para microesfera de

2t

PÍogrâmadores de cadencia 0l

o7

H id

ráulico de tinta

pistolas manual

vid ro
08

Reservâtório de sol\ ente

22

Sistemâ elétrico de l2v com bâteriâ c

âlternâdor
09

Reservatório

pa

ra as comprimido

Sistemâ de sinâleiro para desvio
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ESTADO DO MARANHAO
PRETEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ

TUNDO MUNICIPAL DE TúNS|TO
TABEI.A DE CO

NoRD
1

2

r
4

I

E TRANSPORTE (FUMTRAN}
OEPARTAMENTO ÍINANCEIRO
DEP
DT MATERIAS PARA SINAI.
HORIZONTAT

v,MÉDro,

Á?RESEtÍÍACÃo

DEscRtçÀo

t-tNHA DE DtVtSÃO DE FTUXOS OPOSTOS (tFO)
LINHA DE DIVISÃO DE TTUXOS OE ME§MO SENTTDO (LDFMS)

lttruxa or rsrlcroNAMENTo REGUI-AMENTADo
UNHA oE EsrÍMU[o A REDUçÃo DE vÉt-ocrDADE

M,

(tBOl

I

vAloR

rorA

1.000

Rs 12,15

3.OO0

Rs

3.000

R§ 12,1s

Rs 36.450,00

800

R9 12,1s

Rs 9.720,00

s.000

R§ 12,1s

Rs 60,750,00

2.100

nS

rz,rsl

Rs 32.80s,00

2.OOO

Rs

12,rs

Rs 24.300,00

r2,1s

Rs 12.150,00
R§

36.4s0,q'

5

UNHA

6

t-INHA DE rNDtcaçÃo DE

7

UNHA oE RErENçÃo

a

FAIXA DE PEOESTRE

4.000

Rs 12,1s

Rs

9

NOMENCTATURÂ PARE

2.600

Rs 12,1s

R§

31.59o,q'

10

SFÍAS DIRECIONAIS

2.200

R§ 12,1s

Rs

26.7:n,m

11
L2

zEaRADo DA ÁREÁ oE pavtEMENTAçÃo NÃo uILlzÁvEL
ptNTURA DÉ poNTo DE ôNtBUs, TÁxrs E MoÍorÁxs

13

tNscRtçõEs No pavrMENTo (síMBoLos: tDoso. oEHcrENr

DE BORDO

M2

pRot0tçÂo

DE

EsrActoNAMENTo E/ou PARADA (rpp)

M2

E

fÍstco)

-

lmperatrlz

- MA

Rs 9.112,50

750

Rs

750

R5 12,1s

Rs

Rs 17,73

Rs 3.s45,67

200

ÍoTAl-

Av. Pêdro Nêiv! de Sántana, 2021 -.Vila Redênçâo ll
CEP: 55,910-345 - Fone: (991 3523-8853

12,ls

€.6oo,(x'

9.112,í'

Rs 341.316,67
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssAo PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO

OO7/2O19.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_de_

de 20'19.

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL N" OO7/2019.CP1.

O

abarxo-assinado, responsável legal pela Empresa
. inscrita no CNPJ/MF sob o no
vem pela presente inÍormar a Vs.
e do
, portador do RG no _

com sede na rua

Sas. que o Sr.

_

CPFno-,édesignadopararepreSentarnoSSaempresanaLicitação
acima referida, podendo assinar atas

e

demais documentos, interpor recursos

e

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licatantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
íormular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao cerlame.
Atenciosamente,

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

I

Itua []rhitno Santos. n., 1657. I]airro .llçara
CIIP 65900-505 - lmpcrarr iz - \1.1
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ESTADO DO MARÂNHAO

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMlssAo PERMANENTE DE LICITAçAO

pRecÃo pRESENctAL

No 007/2019 -

cPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO N"

t2019 -

_

loclÇÃo oe veícutolmÁoutna

seut
MoToRISTA PARA APLICAÇÃO DE TINTA
vtÁRta, PoR M', PARA PRESTAÇÃo. DE
SERVIÇOS DE SINALIZAçAO VIARIA

HORIZONTAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNTcIPAL

DE

rRÂrustro

E

TRANSPORTES, QUE ENTRE SI
cELEBRAM o wtuNtciplo DE IMPERATRIZ

E A

NA

EMPRESA
FORMAABAIXO.

do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO DE
dias do mês de
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.158.455/0001-16, Iocalizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

Ao(s)

_

-

o'*::t*

-,

e do cpF/rvrF nt
:n::i:"::',':'"i"::*iÍ:;"0",,T-,?,*,"." o"
coNTRATANTEe,dooutrolado,aempresa-'CNPJ/ÍVlFn.o
ssp/rvA

neste ato, representada pelo,
, estabelecida na
portador do RG n.o
e do CPF/MF r.o
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

e.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
-,
Constitui objeto deste a Locação de veículo/máquina sem motorista para aplicação de tinta
viária, por M', para prestação de serviços de sinalização viária horizontal, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, com as especificaçôes do
serviÇos e quantitativos descritos no termo de referência com motivaÇão no processo
administrativo n" 34.001.016/20'18- SETRAN, e em conformidade com o Pregão Presencial
no 007/20í9-CPL e seus anexos, que independente de transcriçáo integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 2í de junho de 1993 e suas

-,

alteraÇões.

CLAUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGA ÇÕES DA coNTRATADA
I Promover à execução dos serviços constantes em contrato, objeto da licitação, de acordo
com as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem de serviço
expedida pela mesma.

ll. Responsabilizar-se pela garantia dos serviços. Conforme especificados na tabela de
cotação de preÇo.
Rua [-rrhino Santus. n" 1657. I]airro.lriçara

CIIP 65900-505 - Impcratriz \,lA
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ESTADO DO MARÂNHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO

CY 9

Executar os serviÇos objeto do Contrâto, em seu próprio nome, não podendo' em
nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros.
lV. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advlndos da execução da contratada, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de lmperatriz - MA ê a Setran de quaisquer ônus e responsabilidades.
V ApresentaÇão do veÍculo que será utilizado na execução do serviço de pintura junto a

lll.

secretaria para submeter a uma vistoria.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS O RIGACÕES DA CONTRATANTE

l. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços e
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.
ll. lmpedir que terceiros forneçam os serviços do objeto da licitação.

lll. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os contratados serão
feitos por um servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei no 8.666/93, pela senhora: Ducirene de Oliveira Bezerra, servidora pública municipal,
CPF/MF no 803.999.593.00, matrícula no 41.374.7, frscal do contrato. E o Servidor Arlidavis
Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de fiscalização, matrícula no 35.625-5.

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇOES DO PAGAMENTO
O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentaÇão das notas
íiscais do(a) fornecimento/Execução dos serviços devidamente certificadas pelo Agente
Público:

PARÁGRAFo PRtMEtRo - o pag amento deverá ser efetuado em PARCELAS MENSAIS
PROPORCIONAIS MEDIANTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS, á medida que forem
realizados;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar
junto á notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de
Serviço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN:

-

PARÁGRAFO TERCEIRO

-

- O não cumprimento

do subitem anterior impticará na sustação
certidóes
negativas, não podendo ser considerado atraso de pagamento.

do pagamento que só será processado após a apresentação das reíeridas

CLÁUSU LA QUINTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUC Ão oo coxrRrro
O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará da data de sua assinatura
por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de
termos aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666/g3 e suas alteraçóes
postenores, com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado
Rua Urbano Santos,

n'

1657. Bairro Juçara

(lEI' 65900-505 - lmpcratriz \.Ír\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DT LICITAçAO

do contrato, conforme previsto art.65 § 1", da Lei Federal n'8.666/93

CLÁUSULA SEXTA

_ DO VALOR DO

CONTRATO

E

DA

CLASSIFICACAO

ORCAMENTARIA E EMPENHO
l) O valor global estimado do contrato e de R$
ll) As despesas decorrentes da contrataÇão correrão à conta dos segulntes recursos

26.001.26.782.0070.2.191 - lmplantação e recuperação de sinalização horizontal e
vertical.
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica
Ficha - 894
Fonte - 00í FUMTRAN
CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecuçáo total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravtdade da alta
cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sançáo mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisáo, em razão da inexecuçáo total.
b) 0,06% (seis centesimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumênto convocatório.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - entrega inferior a 50o/o (cinquenta por
cento) do contrato, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",
ou os serviços forem prestados fora das especiÍicaçóes constantes do Termo de Referência
e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em citação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo náo superior a 2 (dois) anos;
lv declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedlda sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanÇão aplicada com base no inciso anterior.

-

CLAUSULA OITAVA. D O REAJUSTE
I
- os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta serão
fi xos e irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.
Rua Ijrbano Santos. n,' 1657. I]nirro Juçara
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ctÁusula

l-

NoNA - su BCONTRATACAO
Náo é permitida e subcontratação total ou parciâl para execuÇão do futuro contrato

ct-Áusuu DEcTMA - DA RE sc|SÃo DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma

das
prescritas
21106/93.
nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de
ocorrências
l. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidáo do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

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

á

Administração.

d) O

determinaÇões regulares da autoridade designada para
acompanhar e Íiscalizar 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 2í de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da socaedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execuÇão do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçóes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por ptazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensõês que totalizem o mesmo prazo,
independentemênte do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas dêsmobilizações e mobilizaÇões e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaÇóes assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso supêrior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamtdade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes até que
seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administraçáo, de área, local ou objeto para execução de
serviÇos, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especrficadas
nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançóes penais
cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusâo
execução do contrato.

desatendimento

das

CLAÚSULA DECI MA PRIMEIRA _ DAS E SPECIFICACÕES D O VEíCULO/MÁO UINA
Rua Lrrhano Santos. n" 1657. tlaino Juçara
CEI, 65900-505 - Imperarriz - MA
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F^STADO DO MARÂNHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO

- o veículo/máquina

de demarcação viária deverá conter as espectficaçôes técnicas

a) Motor a diesel de 23 HP;
b) Cabeçote de 60 PCM;

c) Dois Tanques de tinta preto de 400L;
d) Batedor hidráulico de tinta;
e) 02 carrinhos pantográficos;

f) Reservatório para micro esfera de vidro,
g) Reservatório para ar comprimido;
h) Válvulas de segurança;
i) Conjunto de reguladores de ar;

j) Manômetros;
k) 01 Pistola manual;
l) 03 Pistolas Automática;

m) 03 Espalhadores de micro esfera automático;
n) 01 Programador de Cadencia:
o) Sistema elétrico de 12v com Bateria e alternador,
p) Sistema de sinalerro para desvio;

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA

-

DAS PINTURAS POR VEICULO/MAQUINA

l- Visando a otimizaçáo dos serviços a serem prestados, faz-se necessário a efetivação das
pinturas por VEíCULO/MÁOUIrun de aplicação de tinta viária, pois comprovadamente
prioriza ganhos para a municipalidade em face de se prestigiar critérios de: rapidez,
seguranÇa, economicidade e qualidade na aplicação em solo de tinta viária.

ll- A contratada efetivará as pinturas supramencionadas, em períodos e horários a serem
descritos em posterior "ordem de execução de serviços" emitida pela Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes, em face de que, como as pinturas serão em vias movimentadas
de nossa Urber, faz-se necessário a observância do melhor horário para interrupção do
trânsito para execução dos serviços.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DAS PINTURAS E SINALIZAÇAO

VIARIA

HORIZONTAL

l- Entende-se por "pintura de sinalização viária horizontal", toda e qualquer pintura em solo e
(ou) vias, que seja direcionada para indicação. regulamentação, estímulo, demarcação,
marcação, aviso etc.

Rua l.]rbano Santos. no I657. Bairro Juçara
CEP 65900-505 - Imperalriz - M^
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GLAÚSU LA DECIMA QUARTA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/lvlA, 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, ê 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.
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ESTADO DO MARÂNHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMIssAo PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO

OO7/2019-CPL

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

DECLARAÇÃO

da Empresa)_,

inscrito no CNPJ/MF sob no
o(a) S(a)
edo
CPF no
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
(Nome

por intermédio do seu representante legal
_, portador da Carteira de ldentrdade no

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

(

)

(data)

(representante legal)

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

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO

o3

C L

OO7/2019-CPL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAçÃO OC CIÊNCII E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial n"
00712O19-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatnz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração e feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

Rua Irrbuno Santos. n,' 1657. Baino Juçara
CUI, 65900-505 - lmpcralri/ - N.Í-^
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ctÀM^MENTo púBuco Nr t/2ore-s[Mra.
a Prcfeitur! Muni.pãlde h1!.rar': MA toÍnâ prlbllco aos rntercssãdo! qu.
.í' s'ào realirld. nodE 10l4td de jr^ero de 2019, na nronalidad. CHAMÁD^ PUaL'4,1
I'lr 003/2013 sEMEO, têndo.ômo obFto AquriÉo de Sén€ror àlihêmt'o! dê AgniutruÍn
FêmilraÍ ê do ampr€rd&or Fâhili.r Rurà|, pàÍà atÊndrmento ao lto-rJú. N.cônrt d.
Àliment.ção r!.ô12Í/r,NÀr d05 àlunos das €*olas r rr.(1Es rnaÍnutàdo\ à r?ttp púrri,!d
Monicrpa de einnó ôo PÀÂ4. PNÀP, PNAÊ, ElA. AEE . n. progÍarna MâB tJu.àcãr dà
70tA uRoaNÀ '!Jn dlr.,.<ddo. o\ to'nr..do'.: Á5:O{.Á(ÀO BinÍf.a:n-Í pCctól
oÂ ÂMÂlôNra,,aBpÂM . cNpl No 16lr7 o4l/@01 /o póto IIt 177.,9a,5s i.enl. e
sêlêntà e dois hí, nurenlor p otenra e rê6 ÍÊàt e cihqueitâ e oto.entávorl pôlclvnS
234.947,77 (dú:€ítos e ônetrtà ê qudúo mrl, nore..ntos e quãíênta e s€t. Íeãs e sctênra
ê s.te ceitâv., Póro v its
6n9 t9 ldxTênror ê sêrcên,à hit, r.ilcpnrôs ,
rêán
")61)
^o!ê_ a pl
ê dê:ênóvé c€hravor. assoctÁcÁô uos HoRTtcutTôRÉS DE rMpÉRiÍFtu / ÁHrMÀ
Nq 19.363,730/0001 17 Pólo ( RS 170 202,32 kcÕro . setlnta mir du:enlos c dÕir ÍclE
Ê óitêntâ ê dois.êntàvorl Pólo Ir Rt 3,!r sol.,30 lr'êrêni.í e q!ír€írr E quàúo m:t.
quinh€ntôs e rrn .êa6 € on.ntâ .êatavost
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Á PÍ.rêlnÍã Muntipil.le lmp.râríi: - MÂ k nâ rLibli.o âo!
qúê
'íter-p§1àdó!
1o dH 09 1ôrêl J..àíêÍo dÊ 2ürq r mdndàde
üGMA(,A
\tMro. lc do (ôao obrpra íqLtr.,Jo oe B!"e,G d'n.iLIo, Jr
Á8í.ultuiJ FrmíiêÍ ê do Émpíeêtrdedôi l.,n,liâí iuDl, p:ra áeódimêôlD ão Píôt,âm.
N*'ónâl d. Almênla(àô E .olàíPNÂl dôs alu&i dâs ês.Ca5 ê Íe.hee ôalricllôdos n.
rede publi.a MuírcipJl de cnsrno no PN^C, PNAP, PN^}, lr^,
. no PÍogrrmà Màú
Edu?àl;4 rá lorJÀ RURÀ-, ío lr's'í(.du o. Í,íh-r.l-. ÀSSrrcrAçÀr
StNtr[tNIE
^ll
PORTÀI OA ÀÀ1Á.2Ôft.A / ÀArAr! i:Nr' \16 7b3?7.Orr,no.t -0. Po.o F9 ra.b',:o.',t:
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fxT*Âfo oÉ taiMo
^otÍvo
pkrvt|Ri) TtRM.r aDrI|vo oo aollÍÂÂÍo N' 001/208 Âts..lLTÂNTa 0Á Íp 0@/201a
ar;.n iu TeÍmo
d! cont.ãtu. EmpÍesa cootâtadô:M ,, EMPREÉNo|MENToS LtD^
^dliy.
Mr ,,iJ no CNPI
5ob, no 16 /23 0s2l000r-26, tc.ri,ado r
1, qutsdÍr ll,
89,
â-..inn,,. liD !u,./MÀ, air, 6t0a2.r9o Obiero o êdirômênro ^v.
^s
âc (o.eàro .ô 01/2018
ólr€rvindo a ÊioÍ.eâç3ô iã v,Bêncà pàri.onÍárâção dê emp.êla de êng€nhari. Oêrà ô
, ,.{!ri. rlr ..rííu.à. dà un'dâde 8ásicà d. sãúdê do povoadê Pàr€àu3, r.nâ Íuíàt
do
uLiino,. !o 6!nriràe!, de ntêrersp d.s«íeràrtã Mun('pat ,te s.nde. vr8êh.a: 180
rr., rr . ú,i.ntd1 n aj à (óíraÍ dâ dàtâ dc !!a &en.tu.à. íie.uEos proprios. Balc L.Eât:
r. t-i,,,3i : t b d. 21 de juôho de 19q1, .om a[eEç@5 ponêrior.i rorô Comà;cã
'.f I,.4Â
.1. a!/e,.r,i.s
.nrr.j al dr dezenrbro d.2OlB Rori... Àrrütô t\,t<Íinho
.ii. Êrr ur,\ ÀJir!crr/11
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RESUTTÁOOS OE IUr6AMar\rÍOS
cHÀMÀMEt/To púBLrco Nr 4/2o1B,stMÉD

o li:irl epaláro
rêus rnexos e io à dkpo!(ào dos
nà rêde dâ
deÍ.ço,
d. govêÍno PÊçã [€Í..ra Bayma, 'nre.essador
Nr 5]S. d" 2r a úi têfa
nô l"DÍrr'ô dri 0a00 às 12:m hô.rs, ond. FodêÍio sêÍ (onsulràdô; BÍârutràmenrê oo
óútido) ôcd'ant. ço !1áÇ;o píêv'a Quâlquêí hodií.âCãó nú Êdtâl !êrâ dDúlgadà, ê â5
ffô"ni(ô€: c*arlo .o ltr dà D..íe,tuÉ r'te s+...ôdo.rã.3ov hí

^tsctsor

60Mf5

Pre8oPri

Ccdó. rrÁ.

II IIUAA MUNCIPAL

ot ucnaçÂo
,RasfNo^t ll. 7/!019

1ti57, 3.nÍo luçâra. lmp€rarn: (MÁ) OúltNçÀo OO ED|ÍÀL: o Edhar e reúi anêxos rnãJ
â dirposição do! ,trtqelrdor, no hori.lo dJ! 08r) às 18h, rd Com6sào F€rmanenx,de
ll.itâção CPI nl!âd: na Íluâ lrbâno S3nro§, no 14.5/. Bâii,o l('çrÉ, lÀir.'âri.,iMÂ)
pãrâ .ôníuha Êrâtunà p.dêndó Çi ôhldô iúâJês d. nE *"dr)ô»êíalr r âà Cov br, oú
nrcdianie passneíro no eâlor dê R§ 20,00 lvúrê rea6), e ser.€corhdo àtravês de
Odmenro dc Âr€ôdàçào Àluni.ipal DÀM icmirido pcjà S.crct.nã J. Pl...têmcnro
tarenda c Gcstão orírmentá.ia)

!reí.'lú,;..

PRt

CPL

TlPo oE LlclTAçÃo: MtÀroÂ PR!çO 6LO&aL lNoEREço: Ruâ Urbâno sántos, n?

(MÁ), 23 dê jãnetro de 2019.
LJrz MAorÀDo MÁrwihÃo
PÍêsidente da coô65âo

d.

di

OBIÉIO: lMçio de veí&lolm.qui.a 5em motoÍkta pàr. apli..ç5o Í1. lirtâ Íaí., por M:
p.6 Frêst4ào de *içoi dê si.iiraçào !ió.iá ho.izonlal, pa.i atend€r a, n{e\ídãdA dn
sê.Étãria Muni.ipaldê Írânsno ê T6nspoaê§ ÀaEÀÍU8Â 14de f.v.Íetrode 2019, ôi o9h

ProaEDrMrNrc Dr MANrrrsr^ç-ao Dr rNlÊRrs9r lpMt) N! oo1/2019 - c"LlpMc Á
ItrÊí",r.trd M,ní,nr dp codo.va. ór,rrÁ d,(nl\\áo Pê'malcnrp de t,(.rdFo/r rr
(-Ali.ÂMa\IO pUBIt(ô n0ll)01e oàri
r.,'à ribr- ró< /'ê,eíàda,
pÊocEorMÉNTo DÉ MANrrrsÍÀÇÀo oE rNTEÂ€sst lpMD Ns oo1/2019 - ÀrRÀvÉs oÂ
ptÀ"túÂMLN r O OO MU{.C.prO
sEc R, ÍlR Á Mü N (, PÂt 0L Mt rO AM6ttNTt. rtNÂ'\CÂç
'
Dr rouo,tüÀ, nJ Ídrá oo Dr(Í.ro 34,r3 de 02 dc Alnldê
2015 c.eÍi: leARà(*i
.u)o obieto r r obtÉnçio d. ctt!d.s, le.ntam.ntôr e propôstat p..a i esirutu..ção d€
d,odêlo de.on(.sio prrà ã erplúriçio do! sery'ços írlã.ionàd& ! nodêÍni:!ç5. e g.srio
re!'duos
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PÍêedê.re

Édu.âôão

OR6,iO sot arTÀNÍÊ sÉc.êtàriâ Múr'.pâl ,le Edú.âjâo C'ê.dâ e ÍécfoloÊia !a(.laaÍ TNOLRICO 9íâç3 6on(.vcs O'.!. SlN, C.núô, Càiâr MÁ OÂTÁ 12/02/2019.
rrni,le o 03h oarn tr {oÍo fioRÁs) Eorral o Ldúate *u5 ânetôs.íiô !, dÉpor(ào dor
à. rrcd o dr Cca!$io Ce.tral dc ti.itrdo, s tuàd. n! Prrçà GónÇãlEs Oiár,
\"rc,.,s-)dô'
rj, (,reto a.r!.s-MJ nô hó.in6 di! oâhooóin {orô ho.ât ar l3hoon,n (tre:€ hora,
nfd. pode,.ni lcr ronni cdo\ araru JnretrrÊ ou .b('lo\ mêdiãnrr I enkgr de 02 ldua,
,"snr! d. pjiEl (tm IôlhàsJ, râháih. Á11, 210 r 297mm. 7t Ê,h,, urúa b.:..o, ,uolo ão
r.rôr .lr L'.1àçãô dô hu.icrp,o, reÍêrêmê ão cuío dê íep/odução. En âênh!ôa hrpóresê
h.ye.. enl..8r rlê êdrtàl fôÍa do ho.ário p.evÉrô neíe .vko d. ticitãção.

ceàs

tGÀRApÉ

no â6bito da PrêÍetu.a
do Gabinclê d3 Pr.lêito
Comp@nd€n'lo: a! ÍEsrulãç@! per.nte r! ÍepJdt&§ pulricai Ê.dêí.§, tnàduan e
Moni.ipàk, €m quaquêr lllzo, i.{âncâ oú T búnã, Eía deieíder os rnt.r-ars.{ dô
Mu.i.roio. ( .mdà, .&t.r acóes . à.omDânhrhentos nor drtecô5 t.ibunàú.
espe.iàlme.te as pÍopcl.! de emendà :' lei oÍCán'ca, conluhonà .a €labcrrçiiô de
proposiçõês . eto .oínatvo!, ..soluçôes, portarias. rníruções
adn,irisrôriío!, E ío.ma da lei nla 656, dc 21 de runho d€ 1993. o re(eb,menrô e
âbed!.â dôs e^v€loêÊr dê pÍopôlr. ê oo.umeôt çãó seÍãô ênr sé*ãô Pdblicâ à sÉl
reâh?âdâ âs 10h30ói. do d€ t5 d. ícvcí.ro dc 2019, ôô sê|. dc trÉçÉr cô aPa.
lo..liz.da .o prédrc da 5€d.- da pr.í.úu,. Mun,.ipal de r8àÍ.pú do Meio, Àv NJEib
Bàlskel. !/n, ce.tro, nêlr€ Municipio o Ed'tãL e eus anêro§ eetã. à dis9osiçáo dor
inleíÊssados ôã slâ da COIí|5SÁO PIÂM^NÉNTE OÊ LICIT^{ÃO d€ 2t r 6r feiri da}
03h00min às l2h00m/n . pãrlk do dià 50 dê jãn.ro dx 2019 EsdarêomêntÍ âdi.trâaú
dMrão (í p.otnolãdG.ã Có6Esào Pênànênte de Li. âção, no horiro de oÊêdÉrte.
No áto dê receb mento do .dtãI, ô 1ic'llntc dcvera ftazer um C0-f,CrM ú! Pcn Dívc ondc
s.íãô gr.vâdos o êdlt.| e *us Aiêros.
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MLlo íú4, por m.io dc rua
aoMrt!^o PlRM^Nrr.rIr DL rrarrr\ç^o cPr a!úira,ri p!r,r r,.o(cúÕ ío 700/7ola, k,ma
püb[co que re. ftrá ]rqtâção nà ôodalidadê Íohada dê prêçó, do npô M.nor Pr.ço,

"
15,00f
rn'^-ro rr 1'Í\ád.\io
vJn(.prr) r.o: !4 o..ÍiJ'J
^r'Jr"sd"Dnvrd'
Mufu pài d.
Câ'uràpe.rÍlri, l.Íi 7âdi
rÍr!.r pâdrê Âügu,o rroTá1, ..do aê.r.
arnnàFêú r?la CEP 6519t.000 Drtâ^â
pàíâ ,pí€sÊnràçJô ê ábêitur! dá docúmênrâ!ào
14
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pnÊFÉlÍuÊÂ MUNTCIPÀL OE l6ÀiaPÉ OO MEroMÂ,4ôr hê'ô d. sià
COMISS^O PtÂMANENT! 0r llclÍÀç^O aPL àa!ónzad, pclo Prr(.stô n! 17612013, tmi
públiro qLê .eàlizrrá li. Jçâó
môd,ridàdê PrêS5o p!Ê *eC6ro dê P,e(or, iob à rú6â
^. pÍo.es!ô rJ,o óbjeto pàrã aqudção ile mateÍal dê
Pr€sêh.al, dê ns 004/2019 cPt,
dqliriça*5 O ruc.brmeoto e rbe.lue dot
iníoíNti.!, vÉando
ê^!êlôer dê Pr@íà ê o&umênràcâo 3..ãô ê6 Sês§ó públi.â á !êr iêàl'?àd. à(
15h00min do ila 12 de íeleí.io dc 2019, na Sala dc L.itãçõ.s dâ cPt, o.iir.dâ oo
p,adio do Ce.Íô Adminietativo dà PÍeíeiruÉ Muntip.ldc r€.,.p4 do Mêi. . Mtr. Âv
Narrb Hai.kel, s/n, Cenko, nêste Munr.po. O Ed[âle sêus.hêros.não à d6pôlição dôs
intêÍeseàd.s n. sl. d. Com6são Peímànenr. de Li.trç5o d.2! i 6'lciia dâ1 0ah00mi'r
â! rrhínm,n á pâdÍ .,ô dÉ 30 de,âô.,o dp rclc €çrâ,êc,mênroí .dú.iat .iaÊrãô sêi
prorôcôl.rdor nà Con ssão Pernlànenl. dc l.c,taç,o, no horarô de .!p.! cnrô

Á

3/2019 @!

DO MIIO MA, POÍ h'IO dê,Uà
O! \rio ÍlqMÀto. NT! DC lt.t,AÇtrO Cpr JJtonDoàetop.o.êró1,163.,?..,8
rô,nr
,-.r.o 0rr ,.r!.r'é,.,nà(ão 1J rud1,dàdc D'.Âào pà.a Ê.3rn. de p,c(ô, (oo r íorar
rr"t o. a.-r-,, ,. i.,ru"
"Lli'd(ào J. "!, o, o,
IGARAPÊ

rO\lrJI bO rOSi r !qRr,R',
5êíetário

PRTFEI;URA MUNICIPAL OE ITAPECURU M]RIM

d. êÍândc.Ícúhçào diáÍú no tsrado do M.âúhàô, viendo.ventuar c iuruns aqu;rçOes.
o ,F eb -mrc e .b.nÍà d.( rívetopps de r,opo+a e oo(Jme.r.!áo y,àJ .; s;*ão
P..br..à, ,er 'êá ftdr ir l0'100m,r do d,J l? de le!e,e.,o de 2019.;a sd! l. {,.,1açô€}
dà .Pt, iGallz.d. nô p.edo jô cenlío Admini5r6tivo dô prêt ,t,o ia,""pel
a. riiiü

EXÍnÁIO
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IERMO ÁDmVO

sÉGuitDo TtRMoÂotÍtvo oÉ pR/?o ao coNTRÀÍo ÂEFaRt Tt Á IOMADA OE pRtçO5 N1
m2l2017- PÀÂÍ85: Mlni.ipio dc itrp.luru Mtim ÀaÂ e a EmpÍesà IPCO EatGEN'ÉqBt,l
MÊ. OSltTOi Adiuvo de prâzo DÀrq DÁ ASSrN^IUi^: 0l d.
Fncto de 2019
vrcrNcrÂ 0É Gc6) oeÍ!. fj.Jndo
orlor/2019.tc 0.r/or?019 sagE tf6Àr .ei
r(dodl ne 3 üúlql toardô tc px.io.. OO2 2Ot, À5\ NIr r^\.,
/aO\ toÀtÀNt}

tÍ0^

J Íc .í' p fus ànÊio(.í.o dkDor(ào d6 ,-l.rêçdo: nà .ã: ,Jà cchÉrjo
-"p -"aenr" d. L(rá.ào de 2r à o, tê.,"adàs
oahooÍ,i à: lTtoo-- p.,., ,:o a. ro i"
ô dÊ 201ô. tnà,?(,me,nJ< àõrond( d€veráo *i pror«otád.r
"
1 C!E,$ào
'o'ê
p.rmãfÊírs
óÊ ..rà.ão no hôÍano dE ê^Fdrênrê

c
{
f
Jc MrG de soL.J '.rqd,sh,prJr. n^o\rfirtrú
urrÍi/Proori,rl.'o trrÉr JrJ M.1 tMÁt..4d" r.e..oo-70tl
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rár.to.
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D.O. Pr BLrC.{ÇÔUS Dts

Qr.r.lN'1.\-1.'DtR{. 31 - J..\NEIR(} - 2019

de lrizidelo do lhlê - MÀ. conforme Edital e Anexos. na forma da
Lei l.erlcral n" I0.520i2002, regulamenlada pelo Decreto Muíicipai
n" 02-l/2011, Decreto llunicipal n'006/2014, Decreto federal n"
7.392/2013 c suás alteraçôes. Lei ComplcmentaÍ n" 12l,/2006 alleratla pela Lci Complementâr n' 14712014 e aplicandose subsidiariamenle no que couberem x Lci Fljdcral n" 8.66611993 e demais norrnâs
l)cúincürcs à cspécic- 0 Edital e súusAncxosestâo â disposiçào dos inle'

à

rüssirios no endcrcço suplà, de 2'a 6' feirâ. no horário das 08h00mh
Ilh0{)rnan. ondc poderà() ser consullâdos e rctiràdos gmtuitamente. Esclarcrimcntos a.ücionais no mesmo enderc!*o ou pelo e-mail çp&àlii!i:
rlqblitrl:1lgora,gur-br. Irizidtla do Vàlc - MA,28 dclanciro dc 2019.
Irclipc' Pinlrcurr Nrrgucirâ-PÍcgociro l\.Iunicipal - Portâriâ n" 02l:019.

n". I15. centro. (iovemador Nunes Freire
MA. e seÉ presidiada pelo pÍ€goeiro destr pref€irua municipal- O

situada na Rua do Varejão

-

Edital e seus anexos encoDtrâÍD-se disponi\eis para consulta gÉtis ou scr
ddquirido mediarÍe D^M - taxa de R$20,00 (vinte r€ais) no endereço supra. de 7 a e feira, ro hol'ário das o8hült].s (oito horas) às t2h00hs «loze
hoÉs) e no ste ofrcial tlestc pdler exccüiivo - lturgrlyrE]adu4uq!
fuklu,gpúr, onde poderão scr consultados (ru (ütidos gratuitamcnlc.
Fsclarccimentos adicioíâis no endcleço supra- ou pelo e-mail: çp!4L
Sovcmxdornuneslicire.ma gov br. Governador Nunes Freirc - I\'[4.
cm l0dejan€iro de 2019 Âécio Percira Santos PÍcsociro Municipal

PREFEI'I URA

,\! rso DL r,!clrAÇÃo. PREGÃO PRESf,NCT,\r. \" 003/2019
- ('LLICC PVSJR - À Prefeinrra Municipal de Sào.losé de Ribamar
- Nl/\. por meio da PÍegoeirâ. torna público aos i[tercssatlos que rcaliáni às 09h3onin do diâ l.l de fcvereiro de 2019. na sala de sesscies
(lâ Cenlral d€ Licitaçôes. ContÉtos o Coovênios - CELICC situada na
Prâça da Malrir n" 142
Cen(ro PÍegão Presencial. tipo nrenor preço. cujo objcro ó o RegistÍr dc Preços para aquisiçào clc Insumos Hos-

-

-

piúlnrcs püla Prclciturâ ]\,lunicipal dc São Josc rlc Ribanur, com bàse
Do Lluc consta no Processo n" 167-ir20lií - SENTUS c nâ lcgislâção
pcrrincnte. O lldital está â disposiçào ilos interessâdos nà Centrâl de
ontratds c Convan tls - CE L lCC. na Pràçâ dâ \'Íatriz n'' I ,{2
Ribarn.l- Centro. de 2'â 6' lcin\ tlrs 08h as l3h c das l5h
às llth. lclcli,nc (98) 122,1.0769. r n(! silú httDi r,\ !'\: çuri, )sed(x iUrrnrll.
r4_gir:b1 ondc prüerào ser consullados e obtidos graruiürmentL'. Sào
José tie fubamar.29 dejanciro de 2019. Snphga Dias Pertira - Prcgoeim
L ic itaçt)cs- C

Sào losú

,lt

PII}-T},I1'T,RA }IT]\ICIPAL

DT]

\IARÀNHiO

TRCETROS

técnico, de inleresse do lVlunicipio de Golemador Nunes Freire/MA,
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitaçâo serâ realizada ná
sala de reuniào da Prefeitura Nlunicipal de Govemador Nunes FreiÍe.

PRE}-EITURA YUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE

IIIBAMAR - MA

',l

[IU\ICIPAL

DT]

I]\ÍPEIIA'I'RIZ - ]\IA

AVISO DE LICTTAÇÃO. PR-EGÁO PRESE-\CrAr.i\" 007/2019.
sem mol(rrista para ap]icação de tinta viária. por \1:, para preslação de serviços de sinalização

OBJ[_lO: Locaçào de velculo máquina

viária horizo[lal. para alender as nccessidadcs da SecretaÍia \[Lrnicipal de Trânsiro e Trânspo.res. AtsEKILRA: 14 dc fevereifl) d.
TIPO DE LICITA( ÀO: Mt:\OR PRhç O
'.
GLOBAI. ÊNDllREÇO: Rua Urbano Santos. n" 1657, Elaiúo Juçâra.
lmperarriz (MA). O-BTF,NÇÀO DO EDIIAL: O Editâl e seus ancxos
ôslâo a disposiçào dos interessados, no horario das 08h às l8h, íâ
Comissão Permanente de Licilâçào - CPL. situâdâ na Ruâ Urbano
20 19. às Oqh (novc horas

Sântos. n' 1657, Bair-ro JuçaÍa. Imperatriz (l\ÍA). parâ consultâ grâtuita, podendo sÉr obtido através rlo sitc § !\^\.impçllltizJ!!€lttli. ou
mc(liant€ pagamrntu ro valor dc RS 20.00 (vintú reris). â ser rec(,lhido atraves de DocumeDlo dcArrecadação NluÍricipal- DAIVI (emilido
pela Secretaris de Plane.jamento. Fazenda e Gestão Orçamentiíriâ).
Shamara Comes de Sousc Leal- Pregoeira.

AXIAPÁ D0

PRIIGÃO PRESB\Cl.rL \'005/20t9. A Pref.iru.a t\Íunicipal de
i\Dupá do \4âranhào- !1.\. ermvés do Pregociro. toma público para
c0nhocinlcnlo dos intcressâ(los qüe realizará Licitâçào na nrodalida(l,j Progào l)rcscncial. do tipo menor preco Global. quc tcm objetc,
C(,ntrâtação .lc en)prosâ pâra preslâr serviços (lc oryanizaçào e reirlizaçào do Carnâval 2Ol9 no município de Amapá (lo Mârcn}lãoDâtir Ja AbcÍrurâ: l.+ 021201i) às 16:(x) horâs. De âcordo com a Lei n"
l0 520;02. da Lci Complsmentsr n" l2i/20M c altcraçi,rs e subsidiariânlcnte oo quc couber a Lei o'8.666,9i1 e suas rltcrac(_)cs. O Edital
poilerá scr consulta(lo ía sâIl}
Comi\sào Permrocnrc d,j t-icitâção
CI'L. no Iàedio da Prefeitura Nlunicipal. lmalizado na Ar: Tancrqlo
Nevcs. srn, Cenlro. de segunda â sexta f(ira. no horirio de cxpedicnle
da CI'L^mapa do i\,taraúâo-MA. Silas Ribriro Gooçalves - Pregoeiro.

ü

-

PREI-EITUR.4 r,tUNICIPAI, DE GOVDRNADOR
NUNES }'RIIIRE/-\{A
AVISO DE LICIIAÇÃO PÚBLICA. PRT,GÃO PREST]NCIÂL
\" 006/2019. O Nrunicipio dú Goveroador Nunes Frcirc (ÀÍAl. âlrâvi's dâ Prel'eirum N{unicipal de Governador Nuncs lrrcirc, por meio
da Comissào Prrmanenre (le Licitâçào

- CPL, tornâ público aos intercs\a(los que. com base na t.ci n' 10.-520t02. L€i Complenrentar n..
I lir-20í)6. Dccrcco Nlunicipal n' 00) l7 e subsidiariamcnre as disposiçal.§ (1â Lci n' 8.664,9:l e suirs ahcrações posreriorcs. tàrá realizará
àL rl9h00hs Inovc hoIas) dr) dia I 3 Jc t'e\ erciÍo dÉ 20 I 9. r liciraçào na
ntotialrúade Pregào n' 006 2019. .lo ripo rucnor pÍcco 1xl ircm. t€nJo
como ohtcti, a Conrittaçào ile cmprcsa especializadi para a prestaçrio Llos scn iços de licença e ccssão de direikr de uso de soflrvare
inlclr do para Ccslão \lunicipal nâs árcas de Conlabilidade pública.
l-ieilacõcs /\lmo\arilado (conlÍole dc comprus). pârjmônio. folha
dc pagamento. Gesrão de datlos e informaçõcs públicas. incluindo a
lmplântâçào. lreinamcnto. mmulençào. migmçào de dâios c suporte

PRE}'EITT,RA 1\ÍUNICIP.{I, DE SANlA ITEI,E\A - \14

Avtso DÍr LlctT.,{Ç.Ão. PRtGÁo PRESETcIAL N'.01l/2019.
O Municipio de Santa Hciena, alravés da Pregor'ira- torna público aos
intcressados que. com basc nâ Lei n'. l0 520,02 e subsidiariam€nte
as disposiçôes da Lci n' 8-666/9-1 e suâs alÍeraçôcs poslcriores fará
rcalizar às 9:00h do diâ l-1de fevcrei.o de 2019. licitaçâo nâ modâlidade Pregào o". 01l,/2019. do tipo menor prcço. tendo por objeto a

firrura c eventual Contrâtação de cúpresâ pâra fomecimeoto de gás
oxigênio dcslinâdos a Sccrctaria dc Saútle. Â prescnre liciraçàu será
rcâlizâdâ nâ sala da Comissào Prrmanente d( Licitaçio. §ituâdi nâ
Prâça Jose Sarnc)- n" 178. CcntrLr. Santâ HcLna MÀ- O hdirâl r
seus anexos esrào a disposiçào dos intercssado§ no endereço suprâ.
de 2" a 6' feira. Do horário das 08:00h (oito horas) às l2:00h (dozc
horas). onde poderào ssr consultados grâtuitamcnre ou oblidos mediânte o recolhiflento di} importància de RS 50.00 (cinquenlâ rcais)
feito. exclusivamente, alravés (le Documenk) dc Arrecadâçâo Municipal. f-sclarecimentos âdicionais, no mesmo endereço. Santa HeJena
- MA, l0 dejaneiro de 2019. Maria Valdeci Rib€iro BIi(o - Prego€iÍa

PREFEITURA MUI{ICIPAL DE MATÕES - MA
DE LtctTAÇÃo. pREG-io PRXSINCtAl, rr-. 6ó12019.
ADMINISTRAIIVO N' 210.6í10.076/1019- SISTEI\{A
DE RI'GIS,IRO DE PREç]OS I-IPO DI., CI-ASSIFICÀÇÀo] ME-\ORPREÇO POR ffEM. OBJETO: Registro dcpreços pera côntra-

Àvtso

PROCESSO

tação dc emprcsa especializadâ para execuçào de s":r.riços de manutcnçào prcdial corretiva c pÍcvcntiva para a Prrtàirura lvlunicipal dc
IUatôes e Sccrrtarias duranle o ano de 2019. DAIAI)E r\BERIUpv\:

l3t\2r2\19. HORA.RIO: 08h:lomin. ENDEREç]O DA RE,A.LlZÁÇÃO DO CERTAVI:: Avenida Ntundico -\,lorais. S/N. Cenho. CEp:

V^, Sala de Sessões da Comissão pcrmansntc
de l-icilaçào-CPl,. AQUIStÇÀO I)O tiDITAL: podcrá ser consulrado gmtui{anrente e retirado no horári() dc 0l9h:00min as 12h:00min
65645- 000. Matôes-

