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ESTADO DO MARANHÃO
Prclcitura Municipal de I mperatriz
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" OO9/2O19.CPL
TIPO: Í\renor Preço por ltem
ORGÃO INTERESSADO:Fundo lúunicipal de Trânsito e Transporte- FUI\iITRAN
PROCESSO ADMINISTRATIVO:34 00'1.0'1 8/201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12 de março de 2019,
às í4h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitaÇão será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Íilunicipal de lmpêralnz - MA. através da Pregoêira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534. de 19 de julho de 20i8, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licttaçáo
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatríz /MA, regido pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n' 147. de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538. de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e sêus anexos.
aplícando-se subsidiariamente, no que couberem, as Cisposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
,I. DO OBJETO

.Aquisição de materiais necessários para implantaÇão e recuperaÇão de sinalizaÇão
viária vertical, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte.
1

.1

1.2.Yalor Global Estimado para a ContrataÇão: RS 692.350,17 (Seiscentos e noventa e dois
mil, trezentos e cinquenta reais ê dezessete cenlavos).

ITEM
01

QUANT.
í 500

DESCRTÇÀO
CHAPA COI\iI ESPESSURA DE 20

SECRETARIA
SETRAN

MM. MEDINDO 1.00m X 2,00 m
PARA CONFECÇÃO DE PLACA
DE StNALTZA.ÇAO.
a2

5000

PARAFUSO FRANCES

2000

SUPORTE

COI/I
PORCA E ARRUELA SX1/4X3
-4, tÉ

DE

GALVANIZADO DE 2 POL. NA
CHAPA 14MII DE 2.75 Cilii. COM

DOIS FUROS NA
SUPERIOR

SETRAN
SETRAN

PARTE

E UM CHUMBADOR

NA PARTE INFERIOR,
F txêÇ

AO DE

PARA
PLACA DE

a
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Pre lL'it

SINALIZAÇÃO
04

1500

05 :

250

06

200

SUPORTF DE
GALVANIZADO DE 2

TUBO
NA
CHAPA 14MM DE 3.25 CM, COM
DOIS FUROS NA PARTE
SUPERIOR E UM CHUMBADOR
NA PARTE INFERIOR. PARA
FIXAÇÃO DE PLACA DE
SINALIZê. AO
ROLO DE LÃ PEQUENO. 9 CM
COII CABO

SETRAN

POL.

SETRAN

07

CIÍUENTO PORTLAND COMUM
CP EMBALAGEM SC DE 50 KG,
+
FITA CREPE 20 mm X 50 m

OB

BRANCA,
ESTILETE LARGO

SETRAN

I

40
200

10

500

SETRAN
SETRAN

I DISCO LIXA

SETRAN

PAPEL CARTÃO COM BRILH
x66

SETRAN

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

lli - Minuta do Contratc.

d) Anexo lV - Declaração a que alude

o arl.27o, V da Lei

n.o 8 666/93.

e) Anexo V -Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente

os

Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
tvlunrcipal no 02212007, Lei Compiementat 123106 e aiteraçoes. por este Edital e seus
anexos, aphcando-se, subsidiaiianrente, no que couberem, as disposições da Lei no
8.666/93 e respectivas alteraÇões, além das demais Cisposrçôes legais aplicáveis, que ficarn
fazendo pai'te integrante da mesma, independente de transcriçào
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4. DA DOTAçÃO

4.1. As despesas decorrentes da futura contrataçáo correrão à conta dos

seguintes

recursos:

34.001.26.782.0070.2.191

-

IMPLANTAÇÃo

E REcUpERAÇÀo

DE SINALIZAÇÀO VIÁRIA HORIZONÍAL E VERTICAL.
NATUREzA 3.3.90.30.00 _ MATÊRIAL DÉ coNSUMo.
FTcHAS
892

FoNrÉ

- 001 FUMTRAN

-=)

5. DA PART|C|PAÇÃO

51

Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de attvidade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas. e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preânrbulo cieste Edital.

5.2. ltens Exclusivos - os itêns com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reats) serâo de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites defÍnidos no inciso il do caput do artigo 3o da Lei Ccmplementar no 12312006,
nela incluídos os atos coopêrados e não cooperados) do ramo pertinente ao objêto licitado,
conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteraÇãc dacia pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências. inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos
5 3. Para os itens com vaior acima de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), a participação será

da seguinte Íorma.
5.3.1. Cota Reservada de 25% (inciso lll. art. 48 da Lei 12312006) para as iicitantes que se
enquadrarem como Microernpresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou

equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos linrites deíinidos no rnciso li do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteraÇão dada
pela Lei Complementar 14712014. e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos

3.2 Cota Principal de 75% (inciso lll, art 48 da Lei '12312006) para todas as empresas
que atenderem as exigências. inclusive quanto à documentação, constante destê Edital e
5
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seus Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitaÇão empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissoluçáo, em
liquidação e em consórcios de empresas. qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangelras que não funcionem no país.
5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública Federal,
Estadual ou Municipal. arnda que tal fato se dê após o início do certame.
5 4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entrdade da Administragáo Pública Municipal ou que possuam qualquer vinculo
com sêrvidor do município.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.ô. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6 1 . As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devrdamente munido de Carta Credencral
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anêxo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste

procedimento Iicitatório em nome da licrtante. respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou aprêsentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
6.1 .1

mesma.
6.1 2. As participantes deveráo apresentâr também ato constitutivo. estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratandc tie sociedades comerciais, e, no

caso de sociedades por ações, acompanhado de cjocurnentcs de eleiçóes de seus
adminlstradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutai'iamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade

iurídica.

í_t
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6.1.3.4s participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Editai.
6.1

.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial

do Estado, para demonstrarem sua condição de Ít4E 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 publicâÇão 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, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
61
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitldo somente um representante
para se maniÍestar em nome do representado. vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

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

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

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

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pot força da Lei Complenrentar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11.488/07, as
Microenrpresas - Ír/lEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPS que tenharn interesse em participar deste pregão deverão observar

71.

os procedimentos a seguir dispostos:

na condiÇão de ÍVE EPP ou COOfl e que
eventualmente possuam alguma restriÇãc no tocar'te à documentaçáo relativa á

a) as licitantes que se enquadrem

regularidade fiscal, deverão ccnSignar tal informaÇão expressamsnte na declaraÇão prevista

Rua Urbano Santos nq 1657 - Bairro iuçara
cEP; 65.900-505 - lmperatriz/MA
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no item 6. 1 .3,

b)

no momenlo da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada. no respectivo envelope,
toda a documentação exigida neste Editel. ainda que os documentos pertinentes á
regularidade fiscal apresentem alguma restrição. bem como alguma espécre de docLtmento
que venha comprovar sua condição de microempresâ ou empresa de pequeno porte;

c)

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

7.2. Pa:a efeito do disposto no item acima, caracle zando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

a ME, EPP ou COOP

maas bem classificada terá

a oportunidade de apresentar

nova

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preciusâo,

b)

a nova proposta de preÇo mencionada na alÍnea anterior deverá ser inferior àquela

considerada vencedora do certame. situaÇão em que o objeto licitado será adjudicedo em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

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

d)

no caso de equivalência de valores apresenlados pelas IVlEs, 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 ad.iudicado em favor da proposta originalmente vêncedora do certame;

f)

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial náo tiver

srdo 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 informaçôes:

,I
Rua Urbano Santos ns
CEP: 65.900-505 -

1657

Bairrc luçara

lmperatriz/MA
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A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura tvlunicipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 009/2019-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA. CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razâo social ou nome comercial do licitante e endereÇo)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

b) Conter a descrição detalhada e especificaÇóes necessárias à identificação do objeto
desta licitaÇão, conforme Anexo I. O licitante deverá indrcar a descriÇâo detalhada e
especiíicaçôes necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por iten.r, em moeda corrente
nacional. expresso em algarismos e o valor total da propcsta em âlgarismo ê por êxtenso.
Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão constderados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.
b.1) PARA A FORMULAÇÃO DÀS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTrLrzADA A DESCRTÇÃO DOS |TENS CONSTANTES NO rERMO DE REFERÊNC|A,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atênder às especificaçôes mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar dalada e

assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d)

Os preços ofertados deverão ser lÍquidos, devendo estar nele incluídas todas

as

despesas com impostos. taxas, fretes instalaÇões, seguros e demais encargos, de qualquer
natureza, que se faÇam indispensáveis à períeita execução do objeto do Termo de
ReÍerência, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a
item.
e) Apresentar indicaÇão detalhada e especifrcaÇáo do equipamento cotado, citando marca.
tipo, fabricante, país de procedência e registro do produto na ANVISA quando houver, e
outras características que permitam identificá-lo, com juntada, inclusive, de prospecto na
lingua portuguesa, sem rêferência às expressóes "similar" ou "compatível", de acordo com
os requisitos indicados no Termo de Referência.
f) A PROPOSTA DE PRECO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EI\4 PEN DRIVE oU CD, ESTE ANExo NÃo SUBSTITUI A PRoPoSTA DE

PREçO IMPRESSA

f;
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9. DA ACETTAÇÃO rÁCrrA

9 1 . Os preÇos apresentados devem.

al Refletir os de mercado no momento. observado o prazo de entrega do produto;
b) Compreender todas as despesas, tais como. custos diretos e tndiretos, lributos
incidentes, taxa de administraÇão, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros.
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos;

c) Ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.
9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.
9.3. A entrega dos produtos sêrá em no Máximo 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte- SETRAN.
9.3.1 Sendo os produtos diferentes das especificaçÕes ou apresentam defeito,
serão considerados nâo entregues
9.4. Uma vez aberta as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alteraÇôes ou alternativas nas condições/especificaÇões estip uladas. Não serão
considerâdas as D ro D ostas ue contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou borrões
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
9.6. O equipamento só será dado como aceito tecnicamente mediante seu íornecimento.
montagem instalação completa, perfeito funcionarnento, pleno etendimento de sua
descrição e treinamento completo à equipe da contratante.
9.7. O não atendimento de qualquer exigência ou conciição deste Edital implicará na
desclassificação do licitante.
9.8. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.
10. DA HABTLTTAçAO
10.1 . A documentagão 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 Frefeitura l\i'lunicipal de lmperatriz - ivlA
Pregão Presencial n' 009/2019-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /Ít/A, CEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

{
Rua Urbanc' Santos ns 1657 - Bairro.luçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA

It't

,--ü..-

IuqI
\qry,/

ESTADO DO MARANHAO
Pre fe it ura Municipal de Imperatriz
Corn issão Perlrranente de Licitaçào
10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autentrcada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
cbservados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ern vrgor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleiÇões de seus administradores. lnscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicro.
c) inscriçâo do ato constitutivo, nc caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
díretoria em exercício. e

d) decreto de aulorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcronamento expedido pelo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deveráo estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
e) Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do lvlinistério da
(cNPJ)

F

azenda

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual. relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel conr o objeto contratual.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuiçôes Federais

e

Dívida Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçóes Estaduais e Divida Ativa).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicÍlio ou sede do licitânte.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS. representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

k) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas.

l)

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade peÊinente e compatível êm
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentaÇão
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

m) Balanço Patrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
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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 demonstraçóes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Seráo consiclerados aceitos corTlo na forma da Lei

o

balanço patrimonial e

demonstraÇões contábeis assim apresentados:
m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima);

- publicados em Diárro Oficial, ou
- publicados em jornal de grande crrculação; ou

-

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

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

-

por Íotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do

Balanço e das Demonstraçóes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Juntâ Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedade criada no exercício em curso.

-

fotocópia do Balanço de AbertuÍa, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercral da sede ou domicílio do licitante.
m.2.41 o balanço patrimonial e as demonstraÇÕes contábeis deverão estar âssinados por

contador

ou por outro

profissional equivalente, devidamente regiskado

no

Conselho

Regional de Contabilidade.

n) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurÍdica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 arlos. podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital
10.3. Se o licrtante for a matriz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz. ou

q
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10.3.1. Se o licitante for filial. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito.lunto ao INSS. por constar no próprio

documento que é válido paa mattiz e Íiliais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresêntar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza. íorem emitidos somente em nome da

matriz
10.4. As certidóes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão

efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.
1

0.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condiçáo deste item implicará

na

inabilitação do licitante.

í1. DO PROCEDIMENTO
11.1. No dia, hora e local dêsignados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e

os envelopes contendo âs propostas de preços (Envelope 01) e os documentos

de

habilitaçáo (Envelope 02).
11.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecêr prazo de tolerância de atê 15 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaÇão
esteJam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referido horário.
11.2. lniciada

11.3. Após a veriÍicação dos documentos de credenciamento dcs 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
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceçáo do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

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 conr preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamaÇão do vencedor.

\
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11.4.1. A oíerta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 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.
'1í

.4.3. Dos lances ofertados não caberá retrataÇão.

11.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.

11.5. Quando não forem verrficadas. no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam

os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbars).
11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),

implicará na manutenção
ordenaçáo das propostas.

do último preço apresentado pelo licitante, para efeito

de

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.

'11.8.

O

encerramento

da etapa

competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)

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

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

10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido clâssificada em primerro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. até que um licitante
atenda às condiç6es fixadas neste edital.
11

.

11.1'1. Nas situaÇões previstas nos subitens 11.7, 11.8

e

11 10,

c(a) Pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
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11.12. VeriÍicado

o atendrmento das exigências fixades neste edital. será classificada

a

ordem dos licitantes sendo deciarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o prinreiro lugar,
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 poderão retirá{os no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.

11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunslanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12 . DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.

í - Esta licitação é do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. em consonância com o que

estabelece a legislaÇáo pentnente:
12.2 - Serão desclassificadas as propostas que náo 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, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta qLre, satisfazendo a todas as exigências e
condiÇões deste edital, apÍesente o MENOR PREÇO POR ITEM.
12.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presenÇa de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do a,-tigo 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;

I3.

OO DIREITO DE RECURSO

. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (kês) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
podendo Juntar memoriais, íicando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que conreçarão a correr do término do
13.'1

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

\
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13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral. será reduzida

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

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

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
auto|idade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessâo importârá a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

14. PRAZO E COND|ÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14. 1 .A entrega dos produtos será em no Máximo 08 (oito) dias úteis após o recebimento da
''Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte-

SETRAN.

14.2.Sendo

os

produtos diferêntes das especificaÇóes ou apresentam defeito, serão

considerados não entregues.

14.3.4 Contratante poderá rejeitar. no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência e do Contrato.
15. DACONTRATAÇÂO

.

Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avenÇa.
15.1

15.2. O(s) licitante(s) vencedor (es) terá(ão) um prazo cie 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a critério da Secretaria Ítilunrcipal de Trânsito e Transporte. para atender à
convocaÇão prevista no item anterior.
15.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresenta(em) situação regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificaçâo, e asslm sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançóes
cabívers. observado o disposto no subitem acima.
15.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente lrcitação, a
associação da contratada com cutrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

(
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16. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

Promover à entrega dos materiais constantes em contrato, objeto da licitação, de
acordo as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem de
fornecimento expedida pela mesma.
16. 1

16.2. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais. Conforme especificados na tabela de
cotação de preço.
'16.3. Executar o fornecimento dos materiars objeto do Contrato, em seu próprio nome, não
podendo, em nenhuma hipótese, transfen-lo a terceiros.

16.4. ArçeÍ com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, prevtdenciários,
securitários e outros advtndos da execução contratada. de foÍrna a eximir a Prefeitura
I\Iunicipal de lmperatriz - MA e a SETRAN de quaisquer ônus e responsabilidades.
16.5. Corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas
custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis quaisquer vícios, defeitos,
incorreções. erros, falhas e imperfeições, decorrentes de culpa da empresa fornecedora ou
fabricante.

16.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisiçóes com vicios ou defeitos, constatávers nos
prazos da garantia, mesmo expirado o ptazo.
16.7. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaÇões
pactuadas entre as partes.
16.8.Efetuar a imediata correçáo das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao objeto.
16.9.Manter, durante a vigência do Contiato, todas as condiçóes de habilitação descrjtas no
presente Edital.
16. l0.Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto
16.'l í.Obter todas as licenças, autorizaçôes e franquias necessárias à execução do ob.leto
contratado, pagando os emolurnentos prescritos em lei.

16.12.Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que
Ihes sejam impostas pelas autoridades.
16.

1

3.

Responder rntegraimente por perdas e danos que vier a causar á Secretaria Municipal
C

\
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de Trânsito e Transporte ou a terceiros em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais
a que estrver sujeita.
16.14.Outras obrigaçóes constantes no Termo de Referência e no contrato administrativo
decorrente.
16.15.4 SETRAN não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades. se.jam Íabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
sendo expressamente vedada a subcontratação.
1

6. 1 6.

Respeitar

o

prazo estipulado para

a

execuÇão dos serviços objeto contrato

decorrente.
16.17.Atender as demais condições descritas no contrato decorrente

17. OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE
17.1.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitadô. dêsde que atendidas as
Obrigações Contratuais.
17.2.lmpedir que terceiros íorneçam os produtos ob.ieto da licitaÇão
'17.3.

Proporcionar todas as condições necessárias para gue a Contratada possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e regras contratuais;
1 7.4. Prestar as informaçôes e os esclarêcimentos que venham
Contratada, como fiscalizadora do Contrato:

a ser

solicitados pela

17.5.Verificar se o objeto foi executado com observação ás disposiÇÕes pertinentes neste
Termo de Reíerência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do
objeto executado.

17.6.Rejeitar o objeto cujas especiíicaçóes não atendam. em quaisquer dos itens. aos
requisitos mínimos constantes do Termo de ReÍerência.

17.7.4s decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissãode recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes a administração.
17.8.Notificâr a empresa, por escrito. sobre imperfelções. falhas ou irregularidades
constantes no fornectmento dos materiais que compõem o objeto deste termo, para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
18, PAGAMENTO

18.1 O pagamento á Contratada será efetuado pela SecÍetaria de Plânejamento Fazenda e
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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
fiscais do(a) fornecimento/Execução dos serviços devidamente certificadas pelo Agente
Público:

18.2. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas mensais proporcronais mediante a
prestaçáo dos serviços, á medida que forem realizados;
18.3. Para Íazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto á notas fiscais,
comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal.
Íegularidade relativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Servrço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitôs Trabalhistas - CNDT), bem
como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qrialquer Natureza - ISSQN;
18.4. O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustaÇão do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões negattvas, náo podendo ser
considerado atraso de pagamento.

I9. CRITERIO DE REAJUSTE
i9.1. Os preços unitários pelos quais será contratado o objeto da presente licitação não
sofrerão recomposição.
19.2. Pa.a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneraÇão, será efetuada a
manutençáo do equilíbrio econômrco-financerro inicial do contrato, na forma da aliena "d" do
art. 65 da Lei 8.666/93.

20. SUBCONTRATAÇÃO
20.1 . Não é permitida a subcontrataçâo total ou parcial para a execução do contrato

2í. DO PRAZO

DAVTGENCTA E EXECUçAO DO CONTRATO

21.1.O futuro contrato que advir, vigorará a contar da data de sua assinatura, até 31 de
dezembro do atual exercício financeiro, podendo ser prorrogada por iguais e sucessrvos
períodos em que for formalizado, através de termos aditivos, conforme disposiçôes do Art.
57 dâ Lei 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores, com redaÇáo dada pela Lei no 9.648/98.
Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressôes de até 25% (vinte
e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei Federâl
n'8.666/93
22. FTSCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO
22.1

.O acompanhamento, a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados e os

Ç
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atestos de notas Fiscais serão feitos pelo servidor designado por Portaria, em conformidade
com o disposto no art. 67 da Lei n' 8.666/93, pelo servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira,
cargo Agente de Fiscalização, matrícula n'35.625-5.

23. DAS PENALIDADES

23j .Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
a prévia defesa. aplicar à CONTRATADA as segu;ntes sançôes, segundo a

garantida

gravidade da alta cometida:

I

advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a.1uízo da fiscalização, no caso

-

de descumprimento das obrigaÇões e responsabilidades assumidas neste contrato ou.
ainda, no caso de outras ocorrências que possarn acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll

multas:

-

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dra 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 ruzáo 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 orevisto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contralo, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. nas hipótesês 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 ptazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",
ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referênciâ
e da proposta da CONTRATADA.

lll

-

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

-

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública

a

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos,

lV

enquanto perdurarem os molivos que determinaram sua puniçào ou até que seja promovida
a sua reabilitaçâo perante a própria autoÍidade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

24. DA RESCTSÃO

OO COTTRATO

24.1.4 inexecução total ou parcral do contrato enseje a sua rescisão. se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 á81 da Lei no 8,666/93 de 21!06193.
24.2.Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiíicaÇões e prazos;
"Ç
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b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificacões e lentidão do
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibiiidade da conclusão

seu

dos

serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do Íornecimenlo, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores:

25. DAS DISPOSIçÕES GERAIS
25.1. Após a declaraçáo do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade compêtente
25.1 .1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão Íará a homologação.
25.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiÇões da proposta, os acréscimos ou
supressôes do valor inrcial atualizado do objeto da presente licitaÇão, nos termos do art. 65,
§ '1o, da Lei n" 8.666/93

25.3. A Prefeitura Munrcipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitaÇão por razóes de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suírciente para justificar tal conduta. devendo anulá-la por ilegalidade. de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
25.4. A impugnação dos tcrnros do edital se eíêtivará em conlirnridade coll1 o Arr. .Íl da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada. no horário comercial. tlc segunda a sexta-fbira das
08:00 as l8:00 horas no Protocolo (ieral da (--omissão Permanenlc tlc Licitação. Rua Urbano
Santos. no 1657 .. Baino Juçara" lmpclatriz-MA. nos seguintcs prazos:
2,5.5. Por qualquer oidadão. até 05
envelopes de habilitação:

(cinco) dias úteis antcs da clata fixada para abeíura dos

25.6. Pela licitante. até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para aberturtr dos envc'lopes
de hahilitação.

25.7. A Comissâo Pennanente de Licitação. na qualidade de rlrgão julgador do certame
licitatririo e no exercício de sua lirnção decisória. deliberará a respcito,

A inrpugnaçiio feita tempestivanlente pela licitante nào a inrpcdirá de participar desta
licitação até o tràrsito em.itrlgado da decisão a ela pertinente.
25.1.l.

25.9. 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.
25.10. A participação nesta licitação implica na aceitaÇão plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.
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. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instruÇão do processo,
vedada a rnclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
25.11

sessão pública.
25.11.'1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
informaçôes adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedrmento licitatório, com a finalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisôes relativas ao julgamento.
25.'12. Não serão considerados motrvos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

25.13. As normas disciplinadoras desta Iicitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contrataçáo/fornecimento.
25.14. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
25.15. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tãc logo lhe seja adjudicado o presente certame.

16. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na Iicitação.
25.

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

25.18. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido. o prazo de valtdade das
propostâs fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
25.19. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.20. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito á contratação.

25.21. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantês da legislação
vigente.

2522. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Édüal, excluir-se-á o dia do início

e

incluir-se-á o dia do vencimento.
25.23. A Senhor Secretário Municipal de Transito e ''l-!"anspoi'tes, poderá revogar a licitaÇão

Y
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por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na
lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei no 8.666/93).

25.24. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL. no endereçor Rua Urbano Santos, no 1657,
Bairro JuÇara, lmperatriz.

25.25. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site ' yyw]!]pCralllz.lna§ellbl ou
obtidos mediante pegamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Ít/unicipal - DAM, emitido pela Secretaraa de Planejamento,
Fazenda e Gestão OrÇamentária, podendo, ainda. ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657. Bairro Juçara, lmperatriz lMA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lnrDeratriz (MA) 18 de fevereiro de 2019

úc,^,a,^t-

Çr*.

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira
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ANEXO

I

(Termo de Referência e Proposta de Preços)
de

Prezados Senhores,

Rua_,

(empresa), com
n.o

_,

sede na cidade dê
inscrita no CNPJ/MF sob o número--,

de 2019

a

neste ato representada por
_, portador do CPF n.o
propôe
e RG. n.o
abaixo assinado
à Prefeiturâ de lmperatriz
através doFundo Municipal de Trânsito e Transporte FUrVITRAN, os preços infra
discriminados para a aquisição de equipamento e materiars necessários para implantação
de sinalização viária vertical, conforme especificações constantes no Termo de Referência,
objeto do PREGAO PRESENCIAL n." 009/2019-CPL:
a) Pruzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura;
b) O equipamento deverá ser entregue no ptazo máximo de 08 (oito) dias corridos contados
a partÍr do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente da
Secretaria Municipal de Saúde O não cumprimento do prazo por parte da contratada sofrerá
sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇões

c) PreÇo Total po!'extenso R$............

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

,\
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TERMO INTEGRANTE DO EDITAL DE LICITAçÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAçÃO DE
SINALIZAçÃO VERTICAL NA CIDADE DE IMPERATRIZ. MA EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE.

í.0

- CJRGAO REQUISITANTE:

í.'l -

SecÍetaria Municipal de Trânsito
lmperatriz, Estado do Maranhão
2.0

e Transporte da Prefeitura Municipal de

- OBJETO: -

Aquisição de materiais necessários para irnplantação e recuperação de
sinalizaçáo viária vertical, parâ atendimento as necessidades da Secretaria Municipal

2.1

-

de Trânsito e Transporte.
ITEM

OUANT.
1500

I

t

02

5000

04

1500

SECRETARIA

DEScRTÇÃO

CHAPA COM ESPÉSSURA DE 20
MM. MEDINDO 1,00m X 2,00 m
PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE
srNALrzAÇÃo.

--

-

--l

SETRAN

PARAFUSO FRANCÊS COM POR
E ARRUELA SXiX3,

SETRAN

SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO
DE 2 POL NA CHAPA 14MM DE 2,75
CM, COM DOIS FUROS NA PARTE
SUPERIOR E UM CHUMBADOR NA
PARTE TNFERTOR PARA F|XAÇÃO
DE PLACA DE STNAL|ZAÇÃO
-ônivnl i-ZÃóo l
sú PoRiÉ bÉ ?úÉo
DE 2 POL, NA CHAPA 14MM DE 3.25 i
CM, COM DOIS FUROS NA PARTE
SUPERIOR E Ufui CHUMBADOR NA
PARTE iNFÊRIOR, PARA FIXAÇÃC
DE PLACA DÊ SINALIZÁÇÁC
ROLO DÊ LA PEQUENO, 9 CII4 COM
CABO,

SETRAN

-.,1

l

SETRAN

J

,

J]

I

f
I

05

l

250

Av

SETRAN
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CIMENTO PORTLAND COMUM CP,
EMBALAGEM SC DE 50 KG.

SETRAN

X 50 m

SETRAN

FITA CREPE 20 mm

I

-1

I

oq
CFL

BRANCA.
l

08

40

ESTILETE LARGO

SETRAN

0s

20c

DISCO LIXA

SETRAN

10

500

r _l_
3.0

-

-l

i,ãÉn

CART

O COM BRILHO

SETRAN

48X66

__

DA JUSTIFICATIVA:

Os materiais a serem licitados. elencados

Itens descritos, servirão para
implantação e recuperação de sinalização viária vertical, na cidade de lmperatriz MA. A sinalização vertical normativa de trânsito é constituída de placas de
regulamentaçáo. advertência e de indicaçáo. E um subsistema da sinalizaÇáo viária
nos

que se utiliza de placas, onde o meio de comunicaçáo (sinal) está na posição vertical
fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas préreconhecidas e legalmente instituídas. As placas, classificadas de acordo com as
suas funções, são agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical.
4.0 - T|PO DE L|CITAçÃO
Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor preço por item
5.0 - AVALTAÇÃO
PROPOSTAS:

esrtmlOn Do cusro

E

cRtrÉRto

DE AVALTAçÃo DAs

-

Valor global e total estimado do objeto da licitação é de: R$ 692.350,17
(seiscentos e noventa e dois mil trezentos e cinqüenta reais e dezessete
centavos) conforme tabelas em anexo a este.
5.1

,.

5.2 - O critério de avaliaçâo das propostas será adjudicado pelo menor prêço por
item da proposta apresentada;
6.0

-

DA CLASSTFTCAÇÂO

6.í - A

4

ORçlrueNrÁRra: ,

despesas com o objeto em mote coÍrerão

à

conta da dotação

orçamentária:

Av
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34 OO1.26.7A2.0070.2.í 91 - lmplantação e Recuperação de Sinalização Viária
/' ruo
Horizontal e Vertical.
Natureza - 3.3.90.30.99 - Material de consumo.
Fichas - 892
Fonte - 001 FUMTRAN
p

-{!o

7.0

-

HABTLTTAÇÃO

r(<

Flt

§5

N\
c5

CPL

'

7.1 - As exigências de habilitaçáo, os critérios de aceitação das propostas e sançÕes
por inadimpiemento seráo aquelas previstas no edital, nos termos da Lei n'
10.52012002 e subsidiariamente na Lei n" 8.666i93 e suas alterações posteriores.

8.0

-

PARTICIPAÇAO DE MICROEMPRESAS

E

EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE.

a) O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificaçáo como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), consoante art. 3'da Lei Complementar n"
12312006, e que nâo estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4' deste
artrgo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da
Lei citada,deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação
comprobatória;

b) Para o processo em questão deverá ser respeitado o arl. 47, que nas contrataçÕes
públicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

pequeno porte objetivando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliaçáo da
microempresas

e

empresas

de

eficiência das políticas públicas e o incentivo á inovação tecnológica.

c) Deverá ser respeitado, ainda, o art.48, § 3'da Lei Complementar n' 12312006, que
aduz que para o cumprimento do art. 47 desta Lei Complementar, a administraçâo
pública deverá obedecer o caput do referido art. 48, podendo, justificadamente,
estabelecer a prioridade da contrataçáo para as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limrte de 10o/o, do menor preço
válido.

d) As empresas participantes deste cename seráo sornente as de AMBITO LOCAL,
em conformidade com o art. 1". inciso i, do Decreto n'8.538 de outubro de 2015, para
definição dos limites geográficos. Cabe ressalta que o objeto desta licitaçào é
conceituado de natureza comum, pois sua comercializaçáo é comumente realizada
em comércio local, assirn podendo ser restringida ao âmbito local.

Av
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9.0-DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O futuro contrato que advir, vigorará a contar da data de sua assinatura, até 31
de dezembro do atual exercÍcio financeiro, podendo ser prorrogada por iguais e
sucessivos períodos em que for formalizado, através de termos aditivos, conforme
dispcsições do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação
dada pela Lei. no 9.648i98.. Hayendo nqcessidade o contrato poderá sofrer acréscimos
e supressões de alé' 25ó/o (vinte e. cinco)..Ço Valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto art.65 § '1", da Lei Federal n' 8.666/93.
9.1

-

10.0- PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA DOS FRODUTOS:

-

-

10.1- A entrega dos produtos será em no Máximo 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de
Tránsito e Transporte- SETRAN.
10.2- Sendo os produtos diferentes das especificaçÕes ou apresentam defeito. seráo
considerados não entregues.
10.3- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo
com as especificaçôes e condições deste Íermo de Referência e do Contrato.
11.0

-

DAS COND|çÔES DE PAGAMENTO:

-

11.1 O pagamento á Contratada será eÍetuado peÍa Secretaria de Planejamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por melo de transferência eletrÔnica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias após a êceitação definitiva dos produtos/servrços,
com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimentoi Execuçâo dos serviços
devidamente certiÍicadas pelo Agente Público:
1

1.2

- O pagâmento

deverá ser efetuado em parceias rnensais proporcionais

mediante a prestaçáo dos serviços, á medicia que forem realizados;

-

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto á notas
fiscais, comprovaçáo de sua adimplência com a Fazerrda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade reiativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço * FGT§, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas
CNDT), bem conro a quitação de impostos e taxas que porventurâ
incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN;
11.3

-

11.4 - O não cumprimento oo subiter,.r antenor iÍiipiicará na sustaçãc do pagamento
que só será processado após a apresentação das ieÍeridas certidões negativas, não
podendo ser considerado atraso de pagainento.
Av. Pedro Neiva cie Sar;lana. 2021
CEP. 65.91ü-;:45
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í2.0

-

DAS OBRIGAÇÔES DAS PARTES:

lt)
I

- DA

SECRETARIA MUNICIPAL
(CONTRATANTE):

12.1

DE

TRÂNSITO

E

/

TRANSPORTE

,

'12.1.1 - Fornecer atestados de capacidade têcnica quando solicitado, desde que
atendidas as ObrigaçÕes Contratuais.

12.1.2- lmpedir que terceiros forneçam os produtos objeto da licitação
12.1.3 - Proporcionar todas as condiçÕes necessárias para que a Contratada possa
cumprir suas obrigaçÕes dentro das normas e regras contratuais;

12.1.4 - Prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, como fiscalizadora do Contrato;

12.1.5 - Verificar se o objeto foí executado com observação às disposiçóes
pertinentes neste Termo de ReÍerência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento do objeto executado.
12.1.6 - Releitar o objeto culas especificaçôes não atendarn, em quaisquer dos itens,
aos requisitos mÍnimos constantes do Termo de Referência.
12,1.7 - As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenrentes a administraçâo.
12.1.8 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçÕes, Íaihas ou irregularidades
constantes no fornecimento dos materiais que compoem o objeto deste termo, pâra
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

13.0

-

DA CONTRATADA: '

\"

13.1 - Promover à entrega dos rnateriais constantes em contrâto, objeto da licitação,
de acordo as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem
de fornecimento expedida pela mesnra

-

13.2
Responsabilizaí-se peia garantia dos materiais. Conforme especificados na
tabela de cotaçáo de preço.

-

Executar o fornecimento dos materiais ooleto iio Contrato, em seu próprio
nome, nâo podendo, em nenhunia hipotese, tl:arisferi-lo a terceiros.

13.3
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'13.4 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais,
previdenciários, securitários e outros advindos da execuçáo contratada, de Íorma a
eximir a Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA e a SETRAN de quaisquer ônus e
responsabilidades.

?

13.5 - conigir, remover, àubstituir, desfazer e ielazer , prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo dê no'máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer
vícios, defeitos, incorreçôes, erros, falhas e imperfeiçoes, decorrentes de culpa da
empresa Íornecedora ou fabricante.

-

13.6 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou preluízo causados por seus
empregados ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
Ínclusive os decorrentes de serviços ou aquisrçÕes com vícios ou defeitos,
constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

13.7 - Garantir que a aÇão ou omissâo, total ou parcial. da fiscalização do setor
competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidaoe quanto ao
cumprimento das obrigaçoes pactuadas entre as partes.
13.8 - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com
relação ao objeto.

13.9 - Manter, durante a vigência do Corrtrato, tocias as condiçôes de habilitação
descritas no presente Edital.

13.10

-

Comunicar

à

fiscalização

da Contratante, por escrito, quando

verificar
quaisquêr condiçÕes inadequadas à execuçâo do contrato ou a iminência de fatos que
possam preludicar a peíeita execução do objeto.
13.11 - Obter todas as licenças, autorizaçÕes e Íranquias necessárias à execução do
objeto contratado, pagando os emolumentos prescritos em lei.

13.12 - Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar. às suas expensas, as
multas que lhes sejam impostas pelas autoridades.

13.í3 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar á Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros em Gzáo de ação ou omissáo,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, indepencientemente de outras
cominaçÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
13.14

-

Outras obrigaçÕes constantes neste Termo de Referência

e no contrato

admin istrativo decorrente.

t\
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SETRAN não aceitará, sob nenhum pretexto. a transferência de
responsabilidade da coNTRATADA para óutras entidades, sejam fabricantes,

- A

í3.15

técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontrataçáo

-

13.16 Respeitar o prazo estipulado para a execução dos serviços objeto contrato
decorrente.
13.17

-

Atender as demais condiçóes descritas no contrato decorrente.

14,0 - F|SCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 - O acompanhamento, a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados
e os atestos de notas Fiscais serào feitos pelo servidor designado por Portaria, em
conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n" 8.666/93, pelo servidor Arlidavis
Rodrigues de Olíveira, cargo Agente de Fiscalização, matrícula n' 35.625-5
15.0 . DA RESCISAO DO CONTRATO

-

15.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma
das ocorrências prescritas nos artigos 77 à 81 da Lei no 8.666/93, de21106193.
15.2- Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o náo cumprirnento de cláusulas contratuais, especificaçÕes e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a compÍovar a impossibilidade da conclusão
dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

c) a

paralisação

do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação

à

Administraçáo;
d) o desatendimento das determinaçÕes regulares da autorrdade designada para
acompanhar e fiscahzar a sua execução, assim como as de seus superiores,
16.0

-

DAS PENALIDADES:

\

't6.1 Pela inexecução total ou parciai deste rnsrrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar á CONTRATADA as seguintes sançÕes, segundo a
gravidade da alta cometida
| - advertência escrita: quando se tratar de infraçãc leve, a juizo da fiscalização, no
caso de descumprimento oas cbrigaçÕes e responsabilidades assumidas neste
contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que náo caiba a aplicação de sançáo rnais grave;
ll - multas:
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I.q5
a) 0,03olo (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato O"r" o" f
produtos entregues com atraso,. decorridos 30 (trinta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em
(azâo da inexecuçáo 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
manutençáo das condiçôes de habilitaçáo e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
d) 20o/o (vinte por cento) sobre

o valor do contrâto, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisáo contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
entrega inferior a 50% (cinqüênta por cento) do contrato, atraso superior
ao prazo limite de trinta dias, estâbelecido 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 superíor a 2 ldois) 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 reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçào
pelos prejuizos resultantes e após deconido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
contratuais

-

-

-

17.0
|

-

- CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Os preços apresentados na proposta serão irreajustávers

SUBCONTRATAÇAO ,,
Não é permitida a subcontratação total
contrato.
18.0

l-

19.0

-

ou parcial para execução do

futuro

K(]'
^i

- DO FORO

Fica Eleito o Íoro da Cidade de lmperatriz com ienúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova oe assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e

V
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achado conforme,

é

assinado pela Contratada

e

ÇPl-

pelas testemunhas abaixo

nomeadas.

r({6

r
lmperatriz - MA, 24 de Dezembro de 2018

Autorizo na forma da Lei

Ângela Mar a
Diretora de

en:ú?la Dr

Pinheiro
partamento

Le
Ío José Braga Costa
Secret rio Municipal de Trânsito e

Transporte

Av. F edro Neiva de Santana, 2021
CEP: 65.910-345

-

-Vila

RedenÇáo ll -lmperatrrz
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ESTADO DO MARANHAO
Preleilura Municipal de I mperatliz

I

)

CPL

Cornissào Permanente de I -icitaçào

PREGAO PRESENCIAL N". OO9/2019-CPL

ANEXO

II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_de

de 2019

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" OO9/2019-CPL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

. inscrita no CNPJ/MF sob o no
com sede na rua
, vem pela presente iníormar a Vs.
portador do RG no _
e do
Sas que o Sr. _
para
nossa
na
Licitação
CPF no _,
é designado
representar
empresa
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, intêrpor recursos e
impugnaçôes, receber notificaçáo, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordal
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável l--egal
Com Íirma reconhecida
ri

Rua Urbano Santos ns 1657
CEP: 65.900-505

-

Bairro luçara

, lmperatriz/MA
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ESTADO DO MARANIIAO
Pre lê itu ra Municipal de Irnperatriz

rePEZ
--I

Comissão Permanente de Licitação
PREGAO PRESENCIAL N" OO9/2019 _ CPL
ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO}
CONTRATO N"

/2019 _ FUMTRAN

AOUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARIOS
PARA IMPLÁNTAÇAO E RECUPERAÇAO DE

SINALIZAçAO VIARIA VERTICAL PARA

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTE, QUE ENTRE SICELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
, NA FORMAABAIXO.

Ao(s)

_

dias do mês de

_

do ano de 2019, de um lado, o MUNICIPIO DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.o 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201 Transporte

Centro, através do(a) SecretáÍio(a) Munrcipal de Trânsrto e

e do cpF/À/rF r" "*''.*' :t:::r::',:t";"::[:ffirt".,:;,1r"r," *
coNTRATANTEe,dooutrolado,aempreSa--'CNPJ/MFn."
ssBrvrA

Sr

,eStabêlecidana-,neSteato,repreSentadapelo,
portador do RG n.o
e do CPF/[\IF n.o

doravante denomrnada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo n.o 34.00í.0í8/20í8 - FUMTRAN e proposta apresentada, que passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcriçâo na parte em que com este não conflital
i'esoivem, de comurn acordo. celebrai-o presente Contrato regido pela Lei n." 8.666, de 21
de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiÇôes seguintes.
CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a Aquisição de materiais necessários para implantação
e recuperação de sinalização viária vertical constantes do Termo de Referência, com
motivação no Processo Administrativo n' 34.00í.0í 8/2018 - FUMTRAN, e em conformidade
com o Pregão Presencial no 009/2019-CPL e seus anexos, que independente de transcrição
integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstancrado no procedirnento licitatório realizado na fornra da Lei no. 8.666, dê 21 de
junho de '1993 e suas alteraÇões.

(
- Baiíro luçara
65.900-505 - lmperatÍiz/MA

Rua Urbano Santos ne 1657
CEP:

N"
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CLÁUSULA SEGUNOA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
-DAS
l-Promover à entrega dos materiais constantes em contrato, objeto da licitação, de acordo
as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão da ordem de íornecimento
expedida pêla mesma.
ll- Responsabrlizar-se pela garantra dos materiais. Conforme especificados na tabela de
cotaÇão de preÇo.
lll-Executar o fornecimento dos materiais objeto do Contrato, 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 advindos da execução contratada. de forrna a eximir a Prefeitura
I\/unicipal de lmperatriz - MA e a SETRAN de quaisquer ônus e responsabifidades.
V-corrigir, remover, substituir, desfazer e ref azer. prioritária e exclusivamente, às suas
custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos,
incorreçóes, erros, falhas e imperfeiçóes, decorrentes de culpa da empresa fornecedora ou
fabricante.
Vl-Responsabilizar-se por todo e qualquêr dano ou prejuízo causados por seus empregados
ou representantes, direta e indiretamentê, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os
decorrentes de serviços ou aquisiÇões com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
Vll- Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial. da fiscalizacão do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.
Vlll-Efetuar a imediata correçáo das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao objeto.
lX-Manter. durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação descritas no
presente Edital.
X-Comunicar à fiscalizagão da Contratante, por escrito, quando veriíicar quaisquer
condições inadequadas à execuÇão do contrato ou a iminêncra de fatos que possam
prejudicar a períeita execução do objeto.
Xl-Obter todas as licenÇas, autorizaÇões e franquias necessárias à execução do objeto
contratado, pagando os emolumentos prescritos em lei.
Xll-Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que
lhes sejam impostas pelas autoridades.
Xlll-Responder jntegralmente por perdas e danos que vier a causar á Secretaria Municipal
de Trânsito e Transporte ou a terceiros em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaÇões contratuais ou legais
a que estiver sujeita.
XIV-Outras obrigações constantes neste Termo de Referência e no contrato administrativo
decorrente.
XV-A SETRAN não aceitará, sob nenhum pretexto a transferência oe responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros,
sendo expressamente vedada a subcontratação.
XVI-Respeitar o prazo estipulado para a execução dos serviços obJeto contrato decorrente.
XVll- Atender as demais condições descritas no contrato decorrente

\
Rua Urbano Santos na
CEP: 65.900-505 -

1657

Bairro iuçara

lmperatriz/MA
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAzoS E CoNDIçÓES DE ENTREGA DoS PRoDUToS
t-A entrega dos prodlfios será em no Máximo 0B (oito) dias úteis após o recebimento da
"Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria lvlunicipal de TÍânsito e TransporteSETRAN.
ll- Sendo os produtos diferentes das especificaÇôes ou apresentam defeito, serão
considerados não entregues.
lll-A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaçÕes e condições deste Termo de Referência e do Contrato.
CLAUSULA QUARTA - OBRIGAÇOES DACONTRATANTE
Fornecer atestados de capacidade lécnica quando solicitado, desde que atendidas as
Obrigaçôes Contratuais.
ll- lmpedir que terceiros forneçam os produtos objeto da ljcitaÇáo.
lll- Proporcronar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e regras contratuais;
lV- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, como fiscalizadora do Contrato;
V- Venficar se o objeto foi executado com observação às disposiçóes pertinentes neste
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do
objeto executado
Vl Rejeitar o objeto cujas especificações não atendam. em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Termo de Referência.
Vll - As decisôes e providências que ultrapassarem a compêtência do servidor ou comissão
de recebimento dêverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a administração.
Vlll- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiÇões, falhas ou irregularidades
constantes no fornecimento dos materiais que compóem o objeto deste termo, para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

l-

-

CLÁUSULA QUINTA. Do PAGAMENTo
O valor do presente contrato e de R$.............
)
l-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
(kinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas
íiscais do(a) fornecimento/Execução dos serviços devidamente certificadas pelo Agente
Púbiico;
ll- O pagamento deverá ser eÍetuado em parcelas mensais proporcionais mediante a
prestação dos serviços, á medida que forem realizados,
lll Para fazer jus ao pagamento, a Contratadâ deverá apresentar junto á notas fiscais,
comprovação de sua adimplência com a Fazenda Nacional, Estadual e [runiclpal,
regularidade relativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço

(

-

-
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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;
lV - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentaÇão das referidas certidôes negativas não podendo ser
considerado atraso de pagamênto.
FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas

CLÁUSULA SEXTA- Do PRAzo DE VIGENCIA DO CONTRATO
l. O futuro contrato que advir do Termo de Referência e Edital. vigorará da data de sua
assinatura atê 31 de dezembro do exercício financeiro em que Íor formalizado. Conforme
disposiçôes do art. 57 da Lei no 8.666i93 e suas alteraÇóes posteriores, com redação dada
pela Lei no 9.648/98.

cLÁusuLA sÉÍMA- DA FrscALrzAÇÃo oo coxrnero
l- O acompanhamento, a fiscalização dos contratos íirmados com os Contratados e os
atestos de notas Fiscais serão feitos pelo servidor designado por Portaria, em conformidade
com o disposto no art. 67 da Lej n' 8.666/93, pelo servioor Aíidavis Rodrigues de OIiveira,
cargo Agente de Fiscalizaçáo, matrÍcula n'35.625-5.

CLÁUSULA oITAvA

-

DAs MULTAS, SANÇÔES ADMINISTRATIVAS E

RESCISÃO

CONTRATUAL
l- 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 1uízo cla frscalização, 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 razào 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 condiçôes de habilitaÇão e qualificação exigtdas 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 - entfega inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do contrato. atraso superior ao prazo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "a",
ou os serviÇos íorem prestados fora das especiíicações constantes do Têrmo de Referência
e da proposta da GoNTRATADA.

\
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suspensão temporária de padicipar em licitaçáo e irnpedimento 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 até que seja promovada
a sue reabilrtação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratacio ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

lll

-

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anlerior.

CLÁUSULA NONA. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
l. As despesas decorrente desta licitação correráo à contâ cos seguintes recursos
34.AO1.26.782.0070.2.191

-

lMpLANraçÃo E RÉcupERAÇ

OE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL Ê VERTICAL.

3.3.90.30.00
- 892
FoNTE-OO1 FUMTRAN
NATUREzA

-

-

MArEnrrl oe coirsurvro.

FrcHAs

CLÁUSULA DECIMA.DA RESCISÃO DO CONTRATO
l- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei no 8.666/93, de 21106/93.
ll- Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovâr a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou íornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisaÇão do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à AdministraÇão;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores:

o

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA- DA RESPoNSABILIDADE cIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações cont!"atuais ou legais a que estiver
sujeita.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DO FORO
Fica Eleito o foro da Cidade de Imperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para Íimeza e como prova de asslm haverem, entre si, ajustado e contralado, é lavrado o
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Comissão Pennanente de Licitaçiro
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de ltdo e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz(lvlA),

_

de

dê 2019

CONTRATANTE
Secretária Municipal Trânsito e Transporte- FUMTRAN

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS,
CPF/I\iIF
CPFi IVF

\,
1657 Bairro luçara
65.900 505 ' lmperatriz/MA

Rua Urbano Santos ne
CEP:

z-$-.
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Imperatriz

CPL

Cornissão Permanente de l-icitaçào

PREGAO PRESENCIAL N' OO9/201 9-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC, V DO ART. 27 OAL.EI
8.666/93

DECLARAÇAO
N o TI e

da

inscrito no CNPJ

Fmoresa)

intermédio do seu representante legal o(a)

Sr(a)

da Carteira de ldentidade

e do CPF

no

por

no

, poftador

. DECLARA,

no

para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei no 8.666. de 21 de junho dê 1993, acrescrdo

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(

)

(deta)

(representante legal)

(Observa ção: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)

\
- Bairro.luçara
65.900'505 - lmperatriz,/MA
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ESTADO DO MARANHAO
Prelêitura Municipal dc Impclrrtriz
Cornissão Pennanente de l-icitação

PREGAO PRESENCIAL N" OO9/2019.CPL

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO Oe CrÊruCta E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE
HABILITAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n' OOgl2O19-

CPL realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz e conforme exigências legais. que
damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

{
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